jan/fev/mar•2006

IAB-SP:
Iniciando uma nova jornada.

U

ltrapassada a fase eleitoral, importante momento de discussão e avaliação de nosso

instituto e seu papel frente aos arquitetos e

à sociedade, sentimo-nos cheios de ânimo para

iab para uma nova jornada, que
arquitetos de são paulo
para nos reunirmos em função de nossos objetivos comuns:
uma profissão mais respeitada e atuante, valorizada, amconduzir o

se inicia, conclamando todos os

pliando e qualificando sua participação e presença na
economia, na gestão das grandes decisões públicas e na
formação da cultura do nosso país.

Um plano de gestão (veja a síntese na página 18) correspondente à
gestão 2006/2007 foi elaborado subdividindo as ações a serem implementadas em subprogramas determinados e objetivos, distribuindo
funções e responsabilidades de nossa equipe de Diretoria, na qual irrestritamente confiamos em seu entusiasmo e dedicação, para concretizar
essas propostas em realizações.
Entretanto devemos ressaltar que este programa, sem dúvida ambicioso, somente será realmente atingível se contarmos também com a
ampla adesão e participação de nossos associados.
Já iniciamos um processo de discussão sobre essas propostas, tendo
em vista a reestruturação associativa do nosso Departamento, e para
tanto, é fundamental considerar-se um fato novo que está presente nas
nossas relações no âmbito do Estado: o movimento crescente de constituição de Núcleos em cidades do Interior e do Litoral do Estado.
Agora um decidido incentivo será dado para a consolidação e força
desse movimento, com o apoio da estrutura administrativa e política da
Sede a esses Núcleos e à criação de outros.
Assim, manter-se-á a
autonomia de atuação no seu território, mas uniremos forças na constituição de um Instituto mais unido e representativo, promovendo a isonomia de direitos, deveres e benefícios entre todos os associados do nosso
Departamento.
É preciso ressaltar que mais importante que todas as atividades
operacionais, no sentido de conferir mais recursos e representatividade,
será a expressiva manifestação dos Arquitetos, por meio do IAB, sobre as
importantes questões relativas aos espaços públicos, urbanos, ao habitat

e às políticas públicas e profissionais que orientarão nossas propostas
de soluções.
Esse processo se dará inclusive pela “recuperação do convívio fraternal” nas Comissões Permanentes de Trabalho que já tiveram uma contribuição importantíssima, e que agora pretendemos renová-las com mais
força pela ampliação da participação inteiramente independente e democrática, e pela disponibilização de meios de comunicação eficazes em
todas as mídias, para divulgar nossa produção, dirigida aos Arquitetos e
Urbanistas e principalmente à Sociedade.
Em síntese, são estes os temas para debate já inicialmente
propostos:
• Política / Prática Profissional: Código de Ética, Direitos
Autorais, Contratação de Serviços Profissionais,
Legislação de Licitações, Remuneração, Concursos,
Direção Técnica da Obra, etc.
• Políticas Públicas relacionadas aos Espaços Urbanos –
Áreas Metropolitanas, Planos Diretores, etc.
• Políticas Públicas voltadas à Hab itação de Interesse
Social – rediscussão da Política de Inserção Urbana /
Conjuntos Residenciais / Industrialização, etc.
• Políticas Públicas relacionadas aos Equipamentos
Sociais de Ensino, Saúde, Cultura, etc.
• Meio Ambiente Natural e Construído – A Cidade
Sustentável.
As inscrições podem ser imediatamente feitas na secretaria do IAB
(fone 3259-6866) ou através nosso site (www.iabsp.org.br).
Sem dúvida, é muito importante que os Núcleos organizados regionalmente também constituam seus Conselhos de Trabalho, com foco
nesses temas, ou em outros temas locais. O importante, afinal, é que este
permanente Fórum de Debates, com amplíssima participação de associados, seja a base das opiniões e posicionamentos do IAB-SP e suas representações institucionais frente às suas tão necessárias, firmes e oportunas
manifestações.
Contamos com todos para prosseguirmos na construção de nossa
Entidade cada vez mais forte, representativa e unida em prol da nossa
tão apaixonante profissão.
ARNALDO MARTINO
PRESIDENTE DO IAB-SP
FEVEREIRO / 2006
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Registro

Programa de gestão 2006/07

C

onfira, a seguir,

numa síntese, as
metas do

Docu-

mento elaborad o p e l a n o va

Diretoria, que pretende, entre
outros objetivos, ampliar o
número de associados do

Instituto, além de restaurar o
prédio-sede do IAB.

Depoimento – “Apesar
do tempo (vejo este
edifício) com emoção. É um
prédio elegante, cuja altura
os olhos conseguem
alcançar, ao contrário do
que acontece com a
maioria dos edifícios de São
Paulo...”, Galiano
Ciampaglia, coautor do
projeto (BO’26)

1 – Política Associativa do IAB
Participação e representatividade são as questões básicas a serem
enfrentadas. Assim, é urgente ser
implementada uma nova política de
engajamento dos arquitetos aos IAB,
e para tanto, criar e divulgar as motivações para incentivar o interesse pela participação dos associados, eliminando-se, assim, eventuais
obstáculos que possam dificultar a realização desses objetivos,
anuncia do Documento, que propõe, também:
2 – Relações institucionais/Entidades profissional (UIA,
CIAP, IAB/DN, CREA etc.)
A ampliação da participação dos Núcleos do IAB deverá ser incrementada, seja pela criação de novos Núcleos, seja pela atuação
mais constante e presente do Conselho Estadual do IAB/SP.
Além disso, a política institucional do IAB relacionada a entidades, como a UIA, CIALP etc., deverá ser incrementada, com a participação de membros do Conselho Superior.
3 – Administração/Operação de Atividades
A atual estrutura administrativa será complementada por uma
gerência administrativa profissional, para assessorar todas as atividades desenvolvidas pelas Comissões e equipes de Trabalho, incluindo cursos de aperfeiçoamento, prestação de serviços, manutenção
do prédio etc.
A um gerente administrativo, caberá, entre outras, as seguintes
funções:
- gerência e administração geral dos recursos humanos;
- controle da administração contábil e dos contratos do
prestador de serviços;
- administração de serviços terceirizados;
- gerência administrativa de eventos, como a Bienal;
- coordenação da captação de recursos via patrocinadores/
parcerias etc.
- criação de novos programas e iniciativas de captação de
recursos etc.
4 – Política profissional e Representação institucional:
Objetivo: a valorização social e cultural da função da Arquitetura e Urbanismo junto à comunidade, como um componente indis-

pensável para a construção e desenvolvimento de nossa sociedade.
Que implica, entre outras questões,
- uma política profissional qualificada (Código de Ética,
direitos autorais, contração de serviços, honorários etc.);
- políticas públicas relacionadas aos espaços urbanos e áreas
metropolitanas, com atenção ao meio ambiente natural e
construído, e à sustentabilidade.
5 – Comunicação / Divulgação
À equipe, com o apoio de subgrupos, caberá, entre outras, as
seguintes funções, organizar:
- as publicações e a mídia eletrônica do IAB;
- a realização de eventos, palestras e exposições, além da
Bienal de Arquitetura.
- operações de cobranças e pagamentos/controle das contas
bancárias;
- administração do arquivo de documentos;
- controle e atualização permanente do cadastro de
associados;
- comunicações internas, institucionais e públicas;
6 – relações institucionais
Objetivo: a valorização da Arquitetura em relação à sua função
social e cultural, entendida como um componente indispensável para
a construção e desenvolvimento de nossa sociedade. Assim, grupos e
Conselhos Permanentes de Trabalho são convocados para lutar por:
- uma política profissional (código de ética, direitos autorias,
contratação de serviços profissionais, formas de remuneração de concursos etc.) justa;
- pela ampliação de projetos de habitação de interesse social.
Divulgação/Bienal Internacional de Arquitetura
Uma Comissão, com apoio de subgrupos, cuidará de Publicações
impressas do IAB/SP e da mídia eletrônica. Além da realização da VII
Bienal de Arquitetura e da realização de eventos, palestras, exposições,
concursos e premiações etc.
6 – Relações Institucionais de Ensino de Graduação e
Formação Continuada
A atual Diretoria defende que o IAB deve ter uma forte manifestação e presença junto aos órgãos de Ensino Superior e aos Conselhos
Federais, para a qualificação do Ensino de Arquitetura e da regulamentação do exercício profissional, com ajustes à real demanda da
sociedade;
7 – Prestação de Serviços e formação de um Centro de
Apoio à Atividade profissional:
Objetivo: transformar o IAB num centro de apoio profissional,
principalmente, para os profissionais recém-formados.
8 – Prédio do IAB – Restauro, reforma e adequação:
A nova Diretoria propõe concluir o restauro, a reforma e formatação do prédio do IAB no prazo de sua gestão. A Sala Flávio Império, por exemplo, deverá se transformar num novo espaço de encontro dos arquitetos.
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Atenção: o código da entidade
a ser preenchido no formulário
da Art é 064. Não se esqueça de
preenchê-lo para que os 10% do
valor da taxa sejam repassados
ao IAB

FOTO PRODUZIDA POR ALUNOS DA PUC-CAMPINAS PARA TGI/2000

PolÊMica

Minhocão:
O que fazer?
Um concurso sem programa!

O

bjeto de várias reportagens do boletim
e da mídia, o elevado
famoso

costa e silva, o
minhocão, volta à cena, pro-

vocando outra polêmica em função do

movido pela

concurso (prêmio prestes maia)
prefeitura municipal de são paulo.

pro-

O IAB paulista, no entanto, decidiu contestar o Prêmio “pelo
fato da Prefeitura pretender apropriar-se dos direitos autorais (que
são inalienáveis) e patrimoniais a troco só dos prêmios, podendo ela,
a seu critério, utilizar-se das idéias, sem qualquer garantia de contratação do vencedor”.
Em carta enviada à Sempla - Secretaria de Planejamento municipal, o IAB apresentou as seguintes propostas de alterações no
Edital:
“ a) que havendo interesse pela Prefeitura municipal de São
Paulo em dar continuidade aos projetos, aplicando as idéias neles
contidas, haverá o necessário ajuste para a sua elaboração com a
devida contratação e com valores justos de honorários para seus
autores;
b) que neste caso, a cessão de direitos limitar-se-á aos patrimoniais, conforme estabelece a Lei 8666/93, abrindo mão a Prefeitura
de apropriar-se do inalienável direito moral dos autores, não podendo dele dispor a seu único critério”.
Uma vez que as propostas de alterações não foram acatadas, o
IAB/SP, portanto, em defesa dos legítimos interesses da profissão
retira seu apoio ao Prêmio e recomenda aos arquitetos e urbanistas
que não participem do mesmo.
Atenção! Veja a íntegra da carta no site do
IAB/SP (www.iabsp.org.br)
J.W.

Demolir ou reciclar?

I

naugurado em 72 como uma das maravilhas do chamado “Brasil Grande”, da era militar, responsável também pela construção desastrosa da Transamazônica e da usina
Agra dos Reis etc., acabou se transformando num objeto de polêmicas, debates e questionamentos intermináveis.
Com mais de três quilômetros, recebe cerca de 80 mil veículos/dia, ligando várias
regiões da cidade, ajudando com certeza a circulação de veículos, mas infernizando a vida
de moradores da região sujeitos à uma insuportável poluição visual e auditiva.
Alguns, radicais, propõem a demolição total do elevado.
Outros preferem uma solução reciclada, que implica, entre sugestões alternativas:
- a reformulação e revitalização do viaduto, com mais cores e vegetação, incluindo,
desenhos de grafiteiros, a exemplo do que ocorreu em outras áreas da cidade;
- a criação de jardins, espaços de lazer, escolas, abrigos para moradores de rua
etc., sob o elevado. E até de uma área liberada para camelôs;
- uma grade de funcionamento, com determinados horários funcionais ( livres e
proibidos), à semelhança do que acontece com o sistema de rodízio.
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VI Bia

Saldo positivo – Com cerca de 180 mil visitantes, a VI Bienal mostrou que vale a pena investir na cultura.

A VI Bienal ao alcance de todos

Q

VI Bienal
Arquitetura in loco,
tem à disposição a possibilidade (em livro) para se informar e ficar a par do
grande evento, que mobilizou cerca de
180 mil visitantes, em São Paulo, de 22 de outubro a
11 de dezembro de 2005, sob a curadoria de Gilberto
Belleza e Pedro Cury.
uem não conseguiu visitar a

Internacional

de

Trata-se do livro-catálogo VI Bienal/Viver na Cidade, produzido com coordenação editorial de Ana Gonçalves Magalhães e projeto
gráfico de Marcelo Aflalo, Cristiane M. Novo e Pedro Pinhel.
Ao percorrer cerca de 400 páginas de uma publicação elegante,
didática e instrutiva, com textos em inglês e português, o leitor poderá
conhecer os principais projetos da megaexposição, que com o layout
de Pedro Mendes da Rocha, abrigou os seguintes segmentos:
Arquitetos Bra sileiros Convidados:
Acácio Gil Borsoi (colar de ouro do IAB nacional), que protesta,
atualmente, contra alterações estruturais no projeto original, de sua
autoria (em parceria com Janete Costa e Lourival Parente), da Assembléia Legislativa de Teresina, PI (1984), Benno Perelmutter e Marciel
Peinado, Carlos Bratke, Décio Tozzi, Eduardo de Almeida, Hector Vigliecca, Joan Villà (autor do livro “Construções”. o mais vendido
durante a Bienal, segundo informa Vicente Weismann, da Editora
Prolivros), João Carlos Cauduro e Ludovico Martino, cujo livro CM/
MARCAS, mostra o caminho novo design brasileiro (que inclui logomarcas famosas, como os da Tigre, Banespa, Banco do Brasil,
Metrô de São Paulo etc.), Joel Campolina (MG), Índio da Costa (RJ),
Luiz Forte Netto, Mario Aloísio Melo (AL), Nelson Serra e Neves,
Antonio Carlos Campelo & Aida Matos Montenegro (CE), Paulo
Zimbres (DF), Rosa Grena Kliass (cujos projetos de paisagismo despertaram a atenção dos jovens, segundo os monitores), Siegbert
Zanettini e Vital Pessôa de Melo(PE), que, em razão da nova realidade ambiental e social do país (dengue, violência, insegurança urbana),
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questionou, em sua palestra, valores como ventilação natural, espaços abertos etc.
Arquitetos convidados estrangeiros
Alberto Campo Baeza (Espanha), cuja casa de Blas semienterrada,
em concreto, em Madri, constitui um ícone, Eduardo Souto de Moura
(Portugal), Esteve Bonelli & Josep Maria Gil, Gonçalo Byrne (Portugal),
Hans Hollein (Áustria), Henri Ciriani (França), José Cruz Ovalle (Chile),
Rafael Vinõly (EUA), Ricardo Legorreta (México), cujas residências, com
pátios internos acolhedores, encantaram a todos. Richard Meier (EUA),
Thomas Herzog (Alemanha), Vittorio Gregotti (Itália).
Além disso, a Bienal abrigou:
Mostras Especiais Nacionais, que reuniu obras de:
Eduardo Kneese de Melo (um dos fundadores do Departamento
do IAB, São Paulo), Carlos Millan, Cristiano Mascaro (o consagrado
fotógrafo da arquitetura brasileira), desenhos de Arquitetura do Arquivo da FAU/USP, Oswaldo Corrêa Gonçalves (o grande idealizador da
criação da Bienal de Arquitetura de São Paulo), Ícaro de Castro Mello,
Odiléa Setti Toscano, além do projeto de Identidade Cultural de Heliópolis (Ruy Ohtake) e a mostra de Concursos e Premiações do IAB/SP.
Mostras Especiais Internacionais
Para os estudantes de Arquitetura, foi o espaço mais importante
da Bienal, ao exibir obras de Alvar Aalto (Finlândia), os desenhos,
pinturas e gravuras de Le Corbusier, que na opinião do arquiteto e
crítico Roberto Segre, foram o ponto alto e marcante da VI Bienal.
Além disso, o documento registra a participação de
várias Representações nacionais:
África do Sul, Áustria, Alemanha, Argentina, Áustria, França, Israel,
Holanda, Suécia e, principalmente, a China, cujas maquetes minimalistas
e esculturais encantaram e fascinaram os visitantes da Bienal.
A seguir, o catálogo coloca em foco a Mostra Geral dos Arquitetos, que apresentou mais de 200 projetos vindos de diversas regiões
do país, que possibilitaram, segundo os críticos, sentir o pulso da
produção arquitetônica brasileira contemporânea. Uma produção

que se revela cada vez mais inventiva, criativa, antidigmática e plural.
Os projetos vencedores foram divulgados no BO`52.
Concluíndo, o catálogo traz os projetos que participaram do
Concurso Internacional de Escolas de Arquitetura, que mobilizou cerca de 70 Escolas de Arquitetura de todo o mundo. O vencedor foi o projeto “ Fragmentos da luz/Uma proposta de revitalização”, de uma equipe de alunos da FAAP – Faculdade Álvares Penteado de São Paulo (veja no Bo52).
Em segundo lugar, aparece o enigmático projeto Matrix, da
Universitá degli Studi la Sapienza, de Roma, Itália. E, em terceiro, o
projeto “Planejando a Sustentabilidade Metropolitana”, de alunos
da Universidade São Marcos, também de São Paulo.
O livro inclui, ainda, uma lista de projetos de urbanização institucionais, além de projetos, produtos e inovações técnicas e design,

na linha de serviços e produtos, de patrocinadores da Bienal: Universidade Anhembi/Morumbi 9arquitetura de interiores), Arceflor (sistemas e soluções hidraúdilicos), Usiminas/Cosipa (estruturas metálicas
etc.). Vipal/Braskem, Tigre (produtos fabricados em PVC para instalações hidráúlicas), Deca (louças e metais) e Eliane (revestimentos
cerâmicos).
Um livro, enfim, imperdível e necessário para estudantes e professores de Arquitetura. Que deve ser percorrido com paciência,
atenção e observação em cada página.
J.W.

ATENÇÃO!
INFORMAÇÕES: iab/sp, fone (11) 3259-6866
PREÇO: 60 reais para sócios e 80 para não-sócios

DepoimentoROBERTO SEGRE
Depoimento
“Os desenhos e gravuras originais de Le Corbusier, como a
“Mão Aberta” e o “Modulor”, foram, sem dúvida alguma, um dos
pontos altos da VI Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, que já conquistou sua credibilidade junto aos profissionais da
Arquitetura e da mídia”.

Uma marca – “Mão Aberta”, 1963: litograﬁa em 12 cores recriada
pelo Ateliê Mourlout com base num guache original de Le Corbusier.

Sobre o catálogo da 6ª
Bienal Internacional de
arquitetura de São Paulo.

O

rganizar e produzir um catálogo de uma exposição complexa como a 6ª BIA é sempre um enorme
desafio.
Para essa edição, o catálogo foi pensado da forma
mais linear possível, espelhando a opção curatorial de
aumentar a acessibilidade do público às obras e ao pensamento dos arquitetos representados.
A apresentação privilegia as mais representativas
imagens de cada arquiteto e reproduz um suscinto texto
bilíngüe com uma ficha técnica da exposição.
Um desafio à parte foi a harmonização das milhares de
fotos e desenhos enviados por arquitetos de várias partes do
globo, cada qual com diferentes técnicas características.

Modulor, 1956 – Litograﬁa em seis cores executada a partir de uma
colagem original de Le Corbusier.

É um documento de grande durabilidade, farto material para pesquisas e representa dignamente o momento histórico pelo qual a arquitetura atravessa.
MARCELO AFLALO

CATÁLOGO/2005
Apoio: IAB/SP, Fundação
Bienal de São Paulo
Imprensa: Oficial do
Estado
416 páginas
Bilíngüe: (português e
Inglês)
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VI Bia

6a BIA - Um balanço necessário

Curadores – Gilberto Belleza e Pedro Cury

E

ncerrada agora toda a realização e todo o processo de
montagem e desmontagem da 6° Bienal Internacional
de Arquitetura de São Paulo, acreditamos serem necessárias algumas observações para ilustrar, e até mesmo
esclarecer, alguns pontos dessa hercúlea tarefa realizada
pelo Instituto de Arquitetos do Brasil.
Inicialmente alguns pontos históricos importantes. A
realização da Bienal Internacional de Arquitetura de São
Paulo é um evento organizado, desde sua 1º edição, conjuntamente pelo IAB e pela Fundação Bienal de São Paulo. No primeiro evento também contou com a participação
do Governo Federal através do BNH. Na 5° edição, por
solicitação do presidente da Fundação Bienal de São Paulo, Manuel Pires da Costa, foi incluído no nome da Bienal,
a área de Design, pois a Fundação Bienal acreditava que
com essa característica seria mais fácil a obtenção de financiamento para a viabilização da mostra, o que não se
justificou de maneira nenhuma, corroborando a posição
então do IAB de manter o já histórico nome de Bienal
Internacional de Arquitetura de São Paulo.
Para a 6° edição, novamente o IAB e a Fundação Bienal
de São Paulo, por decisão de suas instancias superiores,
resolveram organizar o evento dentro do prazo de dois
anos, conforme o próprio nome configura, confirmando
assim essa mostra como um dos principais eventos de arquitetura no panorama mundial e nacional. A principal
mudança se deu na obtenção de recursos para a sua viabilização, já que a Fundação Bienal se propôs a assumir
somente 50% do montante total, ficando o IAB responsável pela obtenção do restante. É importante salientar que
em toda a história da Bienal de Arquitetura, a fundação
Bienal era a única responsável pela obtenção dos recursos,
ficando o IAB como parceiro intelectual e organizador da
Mostra. Essa exigência foi uma grande responsabilidade
para o IAB, que nunca lidou com um montante financeiro
desse nível, mas sendo fundamental para a realização do
evento, e não tendo outra alternativa, o IAB resolveu
aceitar e iniciou a busca por essa captação.
Faltando aproximadamente três meses do inicio da
Bienal de Arquitetura, o presidente da Fundação Bienal
informou ao IAB que por dificuldades na obtenção de
verbas não iria contribuir com os 50% necessários para a
efetivação do evento, propondo então o cancelamento
da 6° Bienal de Arquitetura.
Nesse momento, o IAB, após várias consultas e reuniões
com antigos colaboradores e ex-presidentes de nossa
entidade, resolveu assumir sozinho o total dos recursos
para a viabilização da 6° BIA, solicitando ao presidente da
Bienal, a colaboração dos funcionários da produção da
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Fundação Bienal e a cessão do edifício para a realização
da exposição, o que foi aceito, após varias tratativas. Ficou
a cargo do IAB, inclusive a recepção alfandegária de todas
as obras, encargo que desconhecíamos e muito nos preocupou.
Algumas exposições já haviam partido da origem (Holanda, Alemanha e África do Sul), pois estávamos a dois
meses do inicio da Bienal e ainda não havíamos alcançado
a verba necessária para a sua viabilização, o que confirmou
a necessidade da realização da Bienal de Arquitetura, caso
contrario resultaria num grande prejuízo não somente
para o IAB, mas para todos os arquitetos brasileiros. Foi
nesse sentido que naquele momento foram canceladas as
exposições de Londres (New City), que tinham um custo
de aproximadamente R$ 150.000,00, a vinda da exposição
montada de Bonnel i Gil (foi montada aqui uma nova
exposição), e a vinda das maquetes dos arquitetos estrangeiros, pois não tínhamos recursos para o translado e seguros das peças. Foi por esse motivo que a sala do arquiteto Rafael Vignoli, numa das criticas à Bienal, estava
vazia, pois no centro da sala estava prevista uma grande
maquete do Centro de Exposições que não foi possível
trazê-la, mas mesmo assim, seu trabalho, com a própria
qualidade de sua produção, pode ser exposto, enriquecendo essa edição. Isso não nos impediu de buscar soluções
próprias para a vinda das maquetes desses arquitetos, o
que foi conseguido especificamente para o Arquiteto Vitório Gregotti, com patrocínio especifico de empresas
italianas. O Arquiteto Gonçalo Byrne custeou pessoalmente suas maquetes. O arquiteto Eduardo Souto de Moura
informou nesse momento que sua participação só se daria
com a vinda de suas maquetes, caso contrario cancelaria
sua participação. Tentamos demovê-lo dessa posição buscando alternativas, o que foi conseguido somente a um
mês da abertura, com a participação da Ordem dos Arquitetos Portugueses na remessa das maquetes, e do IAB nos
translados locais. Portanto, a confirmação da participação
do arquiteto Souto de Moura só se deu muito próximo da
abertura do evento após a viabilização desse transporte,
já que sua participação estava exclusivamente vinculada
a vinda desse material.
O adiamento da abertura da 6° Bienal foi decidido no
sentido de alcançarmos uma redução nos custos de manutenção da exposição, que eram muito elevados, o que
ocasionou naquele momento reclamações por parte principalmente de estudantes e colegas de fora de São Paulo
que já tinham assumido compromisso de passagem.
Nesse momento foi montada uma força tarefa de vários colegas que abandonaram seus compromissos pessoais e auxiliaram a viabilizar nosso evento. Assumiram,
entre outras coisas, as traduções dos textos dos estrangeiros, do projeto e produção da programação visual, da
busca de alternativas para passagens e remessa das maquetes, de seguros, enfim de todas alternativas possíveis
que minimizassem custos. Essa é uma das grandes satisfações que temos e que nos dá orgulho de participar do IAB,
entidade que motiva empenhos generosos de colegas,
que, sem nenhuma remuneração, e em prejuízos pessoais,
se embrenham no sentido de ajudar a viabilização de interesse do conjunto dos arquitetos brasileiros.
Vale salientar que passamos por muitas dificuldades
que aqui não cabe, neste momento, ficar relatando, mas
que apesar de tudo, conseguimos alcançar a inauguração
da 6° Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo.
Quanto à mostra em si, gostaríamos de observar alguns
pontos. Temos claro que não será possível a realização de
nova exposição do porte da Bienal de Arquitetura sem a
importante participação do capital privado. A participação
pública, que no início das Bienais de Arquitetura era quase
que exclusiva, chegou nesta ultima edição a pouco mais de

10%, com uma grande participação nesse volume do Governo do Estado de São Paulo e uma pequena participação
da Prefeitura de São Paulo e da Prefeitura de Curitiba. É
necessário enfatizar que o Governo Federal não deu nenhuma contribuição à efetivação da 6° BIA, sendo pela
primeira vez na história da Bienais de Arquitetura, que isso
acontece. Nenhuma empresa publica Federal colaborou,
mesmo com lucros históricos e enorme verba publicitária,
e não foi por falta de solicitação, o que mostra um grande
descaso com a produção cultural arquitetônica brasileira.
Tudo isso para esclarecer a importância da participação do
capital privado na viabilização da Bienal de Arquitetura.
Outro aspecto é como se deve efetivar essa participação.
Não nos iludamos sobre a verdadeira intenção desse capital
na Bienal de Arquitetura. Aos que acreditam que ela é dirigida exclusivamente no sentido de incentivar a cultura
brasileira participando como apoiadora sem preocupações
de localização e espaço, é ilusão. Acreditamos que o avanço na participação e o aprimoramento das exposições poderão contribuir em muito com a solução do bom relacionamento entre espaço de colaboradores e a exposição. Na
ultima foi tentado isso. Algumas empresas conseguiram
resolver melhor que outras, mas todas foram muito bem
vindas, e serão bem vindas também no futuro, no sentido
de viabilizar a exposição. Não cremos que as empresas
patrocinadoras aceitarão ficar em espaços confinados para
não “atrapalhar” o espaço expositivo. Na Bienal de Arquitetura de Veneza a participação se dá lado a lado em
perfeita harmonia e sem grandes discussões, já que lá é
claro a necessidade desse apoio.
Da mesma maneira se dá à participação de alguns
arquitetos que ainda encaram a Bienal como algo exclusivamente comercial, apesar das restrições impostas quanto à divulgação dos participantes na exposição. Só com
um numero maior de exposições e o aprimoramento na
maneira de expor, poderemos mudar essa visão. Nessa linha deveremos discutir não só a quantidade de trabalhos
a serem expostos, mas também como deverão ser expostos.
Acredito que o numero que alcançamos nesta ultima
edição é um bom numero (200 trabalhos), pois uma redução nesse numero poderá ocasionar uma “elitização” da
exposição, dificultando uma maior participação dos arquitetos e uma maior visão da produção naquele momento.
Acreditamos serem necessários alguns acertos na maneira
de expor, porém mantendo ainda a possibilidade de diversidade apresentada pelos participantes, com a intenção
do enriquecimento da mostra, além da obrigatoriedade
das maquetes, um ponto alto da ultima edição.
Não concordamos com a critica de que a ultima edição
apresentou somente nomes já consagrados como Richard
Méier, Hans Hollein, Ricardo Legorreta, e Vittorio Gregotti. Ao lado desses também estavam novos nomes no cenário mundial como Campo Baeza, Gonçalo Birne, Eduardo
Souto de Moura, Bonnel i Gil, e Cruz Ovalle. Da mesma
maneira, do lado nacional, com a diversidade e amplitude
dos representantes brasileiros foi possível mostrar uma
importante produção brasileira que vai do norte ao sul do
país, com projetos destinados desde á camada da população de alta renda como para os de baixa renda.
Acreditamos, e ficou comprovado nesta ultima BIA, que
um evento de caráter internacional da envergadura de uma
Bienal de Arquitetura, somente poderá ser organizada por
uma instituição que tenha credibilidade e respeitabilidade
a nível nacional e internacional, que tenha autoridade para
mostrar a realidade da produção arquitetônica brasileira,
e que possua em seus quadros pessoas dispostas a contribuir,
geralmente de forma graciosa quando necessário, para a
realização desses importantes eventos, pois compreendem
importância cultural para o país de uma mostra desse porte. O instituto de Arquitetos preenche todos esses requisi-

tos é, e sempre será, a via natural para organizar as Bienais
de Arquitetura. Vide as representações da Alemanha, Argentina, Estados Unidos e Singapura, por exemplo, que
foram organizadas pelos Institutos de Arquitetos respectivos e resultaram em exposições de muito boa qualidade.
Alem disso, outro aspecto importante foi a total independência que o IAB proporcionou aos curadores para organizar a 6º BIA. O que ocorreu nesta ultima edição foi uma
dedicação maior dos curadores no sentido de auxiliar outras
atividades além da especifica da curadoria, inclusive a financeira, no sentido de viabilizar a realização do evento.
A temática ainda é um ponto que poderemos avançar.
A amplitude do tema e sua abrangência devem ser discutidas,
tentando-se alcançar ao mesmo tempo uma solução de real
importância no momento da exposição, e que possibilite a
ampla (ou não) participação dos arquitetos.
Cumpre ainda esclarecer que toda a
conceituação da
6ºBIA: temática, escolha dos arquitetos
convidados, a forma
de expor os trabalhos, as premiações,
público alvo, (intenção de alcançar o
público não arquiteto), critérios para o
julgamento dos trabalhos, etc. foi resultado do trabalho de
mais de um ano anterior à inauguração
da 6ºBIA, dos curadores com uma comissão mista de representantes do IAB e
da Fundação Bienal.
Por fim, só a discussão sobre a arquitetura ocasionada
pelo evento, além da
participação de um
grande numero de
visitantes, de um
enorme numero de
lançamento de publicações de arquitetura
no local, de uma grande repercussão positiva entre os participantes estrangeiros,
de uma visitação de
importantes representantes internacionais (rainha, ministros, embaixadores, enviados de outros paises para viabilizar
a próxima participação), de uma grande repercussão na
imprensa televisiva, e eletrônica, que proporcionou programas específicos sobre a Bienal de Arquitetura e inserções em
todos os telejornais nos principais horários, de centenas de
inserções na imprensa escrita, que possibilitou noticias quase que diárias sobre o evento, já justificam a realização
dessa importante Mostra, mesmo com todos os problemas
na sua efetivação, mas que diante do sucesso alcançado, se
tornam pequenos obstáculos que foram vencidos. Mais do
que isso, a 6° Bienal Internacional de Arquitetura foi uma
vitória dos Arquitetos Brasileiros.
Gilberto Belleza e Pedro Cury
curadores

Acreditamos, e ficou
comprovado nesta ultima BIA,
que um evento de caráter
internacional da envergadura
de uma Bienal de Arquitetura,
somente poderá ser
organizada por uma instituição
que tenha credibilidade
e respeitabilidade a nível
nacional e internacional, que
tenha autoridade para mostrar
a realidade da produção
arquitetônica brasileira, e
que possua em seus quadros
pessoas dispostas a contribuir,
geralmente de forma graciosa
quando necessário, para a
realização desses importantes
eventos, pois compreendem
a importância cultural
para o país de uma mostra
desse porte. O instituto
de Arquitetos preenche
todos esses requisitos é, e
sempre será, a via natural
para organizar as Bienais de
Arquitetura.
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In Memoriam

Ao Zeca, com carinho

N

e vice-presidente, sempre atuante e combatente, o arquiteto José
Carlos Ribeiro de Almeida (o Zeca), se vai, mas deixa muitas lições
aos sobreviventes e profissionais da área, sejam jornalistas, críticos,
estudantes ou arquitetos.
Na condição de editor ou repórter da revista AU, nos anos 80/90,
por exemplo, tive a oportunidade de cruzá-lo inúmeras vezes, em
debates, encontros seminários, bienais e concursos. E, até, na praia
de Maresias, onde, de bermudão e relex, gostava de caminhar, ao
lado de Mary Anne, sua companheira e parceira de longos anos.
ASli, participou da criação do Somar – Sociedade dos Amigos de
Maresias, da qual foi conselheiro e diretor, de poucas palavras, observador atento, mas sempre afável e gentil, além de sua doce ironia,
sob os aros marcantes de seus óculos, com seu inseparável cigarrinho
entre os dedos alongados, acabava respondendo com paciência às
perguntas do repórter sobre os concursos dos quais era consultor,
como o Opera Prima, Largo da Batata, e tantos outros, além de temas
polêmicos do momento. Numa das últimas aparições, ao ser anunciando pelo ex-presidente do IAB/SP, Paulo Sophia, durante uma
das sessões do 112º Cosu, na sede do IAB, em São Paulo, foi saudado com palmas e alegria pelos 63 participantes do encontro.
Recorrendo a uma metáfora, diria que ele me lembrava, pelo seu
jeitão de nobre anglo-saxão, sua barba e iconografia física, o personagem Santiago, do livro “O Velho e o Mar”, de Hemingway, ao
ensinar que, em qualquer atividade, o importante não é apenas o
resultado, mas principalmente a persistência e a paixão.

esta edição, o Boletim faz a homenagem

José Carlos RiAlmeida (o Zeca), que morreu
no dia 7 de dezembro de 2005 e marcou
a história do IAB contemporâneo.
póstuma ao arquiteto
beiro de

Paulistano, diplomou-se arquiteto, em 65, na Universidade
Mackenzie (veja box). Aliando à prática arquitetônica a militância
profissional, em defesa do digno exercício dos arquitetos, da qualidade e valorização do projeto arquitetônico, da criação do Conselho
de Arquitetos e Urbanistas e do IAB, do qual foi um dos conselheiros

- Zeca? Um amigo, um professor, em exemplo de comportamento ético. Era a síntese entre a firmeza dos princípios e a humanidade
dos gestos, comenta Edson Elito, do Conselho Superior do IAB.
- Ele nos deixa, acima de tudo – acrescenta Mario S. Pini, da
Editora Pini - a marca da credibilidade e de lealdade. Todo concurso de
Arquitetura tinha que ter sua cancela e assinatura . Além disso, estava
sempre aberto às informações e ao diálogo com todos os profissionais,
jovens ou não, Na minha visão, ele tinha o perfil de um Artigas, um
mestre, um defensor de uma arquitetura da inclusão social.

Uma trajetória plena

F

ilho de Hugo Ribeiro de Almeida e Isabel Isnard, nasceu
em São Paulo, no dia 28 de março de 1938. Ainda estudante, foi secretário, procurador e presidente do
Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura Mackenzie, na qual se diplomou, em 1964.
Ampliando a formação acadêmica, viaja para a Inglaterra e Holanda, onde se especializa em estudos de Política
Habitacional e Meio Ambiente Urbano. Além de presidente
do Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo, em
80/82, foi, por dois anos, tesoureiro e, depois, diretor de
concursos e licitações, no IAB paulista, do qual foi também
vice-presidente.
Suplente de conselheiro do CREA São Paulo (78 a 81),
coordenador da Câmara de Arquitetura, foi presidente por
seis anos da Comissão de Arquitetura e membro do Conselho
Estadual de Artes e Ciências Humanas da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, além de professor-adjunto da
Cadeira de Projeto da FAU/Mackenzie (1970 a 1988).
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Além disso, foi membro do Condephaat - Conselho
de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico/São Paulo e assessor de Ricardo Ohtake,
na Secretaria municipal do Verde e Meio Ambiente, em
São Paulo.
Medalha de Mérito Profissional do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (pelos relevantes
serviços prestados à categoria), título de cidadão de São
Sebastião, Litoral Norte, (que recebeu da Câmara Municipal
local pelos serviços prestados em defesa do meio ambiente
e do patrimônio da região), organizou e foi consultor ou
membro de inúmeros concursos e premiações de Arquitetura, incluindo o Prêmio Ópera Prima, do qual foi o principal
idealizador.
Ao morrer, era presidente da Cohab - Conselho Técnico da Companhia Metropolitana de Habitação/SP, além
de conselheiro do CREA/SP e conselheiro suplente do
Consema.

Por falar em inclusão, na edição nº 11 (em 1987), da AU, num
depoimento sobre habitação social, já alertava, com premunição: a
escassez de moradia, com um mínimo de qualidade, continua a desafiar o arquiteto brasileiro. Mas isso não pode continuar, sendo
sempre lançado para frente, como vem acontecendo, formando uma
espécie de bola de neve sem-fim.
Ao partir, Zeca nos deixa, enfim, a imagem e o exemplo de um
cidadão e profissional íntegro e ético, em suas atitudes e posturas e,
até em seu silêncio. À semelhança do apóstolo Paulo, poderia dizer:
o bom combate combati.
JOSÉ WOLF

Depoimento
“A LEMBRANÇA MAIS PRESENTE QUE EU TENHO DO ZECA
É A SUA SERENIDADE E TRANQÜILIDADE.

CONVIVEMOS

POUCO. APENAS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS,

DURANTE OS PERÍODOS EM QUE SE DESENROLAVAM AS EDIÇÕES

OPERA PRIMA, QUE EDITAMOS, DO QUAL FOI
NINGUÉM MAIS ADEQUADO
DO QUE ELE PARA ATENDER, EM GRANDE NÚMERO, FORMANDOS
EM ARQUITETURA DE TODO O BRASIL. ZECA FOI O FORMULADOR DO OPERA PRIMA, ALÉM DE DETENTOR DE AMPLA CULTURA ARQUITETÔNICA E EXPERIENTE EM SUA PROFISSÃO”.
ARLINDO MUNGIOLI, EDITOR DA REVISTA PROJETODESIGN
DO CONCURSO

SEU CONSULTOR DESDE O INÍCIO.

O nosso Zeca

M

orreu nosso grande amigo Zeca, o arquiteto José
Carlos Ribeiro de Almeida que deixa sua companheira, Mary Anne, com quem compartilhou sua
vida pessoal e profissional nos últimos 40 anos, deixa parentes e amigos e, também, os arquitetos e os brasileiros que
não poderão mais contar com o exímio construtor de pontes
entre o centro e a periferia, entre o morro e o asfalto, entre
grupos de diferentes ideologias, e entre os estados brasileiros, ligando todos aqueles que o conheceram ao grande
projeto de construção da paz.
Não posso deixar de lembrar de nossa parceria, quando
Zeca presidia o Sindicato de Arquitetos e eu estava à frente
do IAB, nos idos de 1983. Empossado o primeiro governador
eleito, depois de longos anos de ditadura era preciso reconstruir a democracia e, conseqüentemente, promover a inclusão da imensa maioria moradora das periferias de nossas
cidades na vida econômica, política e social de nosso país.
Nessa ocasião, convictos do projeto maior das Associações
Nacionais de Arquitetos reunidas na União Internacional de
Arquitetos, fundadas para construir a paz mundial, lançamos
mão de todas as nossas possibilidades para demonstrar que
a população de São Paulo, em especial os moradores das
áreas mais pobres, mereciam atenção especial, mereciam
moradia, infra-estrutura, transportes, saneamento, emprego
e também edifícios públicos dignos, especialmente projetados para abrigar sua vida escolar, cultural, comunitária e
social.
Um grande abraço a todos os colegas que perderam seu
companheiro, e um muito grande e especial para a Mary
Anne.
RITA VAZ
EX-PRESIDENTE IAB-SP
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Concursos

O Museu da Tolerância

A

título de complementação da nota divulgada no

BO 52, o Boletim (pela presença

expressiva de participantes) volta ao tema

Concurso do Museu da Tolerância da
Universidade de São Paulo, cujos projetos
ficaram expostos na sala Flávio Império, na sede do IAB
paulista, até final de fevereiro.
do

Ao todo, foram 304 projetos inscritos e 177 apresentados,
sendo 110 vindos da capital e 67 de vários Estados do país.
O Júri - composto pelos arquitetos Arnaldo Martino (atual presidente do IAB/SP), Vasco de Melo, Marcos Acayaba, Jorge Wilheim,
Antonio Carlos Campelo Costa (CE) e Antonio Cláudio Fonseca – levou em consideração, segundo registra a Ata, alguns critérios na
análise dos trabalhos.
Além do atendimento às exigências do programa, o Júri considerou, também, o grau de atendimento aos futuros usuários (visitantes, pesquisadores, funcionários etc.) do Museu, que deverá funcionar
como um ponto de encontro da comunidade universitária.
A par disso, levou em conta o nível de sustentabilidade do pro-

1º projeto 03
Arquiteta Juliana Coradini - SP

2º projeto 99
Arquiteto José Maria de Macedo Filho - Santos/SP

3º projeto 107
Arquiteto Alexandre Brasil Garcia - BH/MG
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jeto, sua viabilidade construtiva e financeira, a adequação ambiental
e o processo construtivo da proposta.
Assim, na opinião do Júri, o projeto (de número 3) vencedor foi
o que melhor revelou singularidade e beleza, devendo funcionar como
“um monumento à liberdade e à audácia”, como pretendem os
autores Juliana Corradini e José Alves, de São Paulo.
Em segundo lugar, ficou o projeto (número 99), da equipe: José
Maria de Macedo Filho, Edgar Gonçalves Dente e Christiane Costa
Ferreira, de Santos. E, em terceiro, o projeto (número 107), da equipe:
Alexandre Brasil Garcia e Bruno Santa Cecília, de Belo Horizonte.
Além disso, o Júri atribuiu nove menções honrosas e quatro
destaques. Confira:
Menção Honrosa - Projeto de nº 01
Autor: Sergio Ricardo Nunes Camargo
Co-autores: Valério Pietraróia e Claudia Nucci
Colaboradores: Luciano Soares, Rafael de Oliveira, Kelly Murayama
e Bruna Alves/São Paulo - SP
Menção Honrosa - Projeto de nº 26
Autor: Wagner Finger Hörbe
Equipe: Karin Schuck Hemesath e Graziela Von Kossel
Colaborador: Estudante Alexander do Prado Padulha/Porto
Alegre - RS
Menção Honrosa - Projeto de nº 28
Autor: Cláudio de Sá Ferreira/Brasília - DF
Menção Honrosa - Projeto de nº 43
Arquitetos: Ana Carolina Stecca, Guillaume Sibaud, Gregory Sibaud,
Olivier Raffaelli e Carolina Bueno/São Paulo - SP
Menção Honrosa - Projeto de nº 51
Autor: Thiago Teixeira de Andrade
Co-Autores: Matheus Gorovitz, Paulo Tannembaum, Rafael Innecco
e Stepan Krawctschuk/Brasília - DF
Menção Honrosa - Projeto de nº 71
Autores: Ciro Pirondi e Marcello Lindgren.
Estrutura: Eduardo Cerqueira
Equipe: Alberto Nicolav, Anália Amorim, Bianca Rizzi, Cristiana Delgado de Carvalho, Pablo Forero, Marcelo Dionísio, Roseli Azevedo, Sílio
Almeida e Tomás Capobianco e Natasha Pirondi/São Paulo - SP
Fotos: Julia Mazagão
Menção Honrosa - Projeto de nº 106
Autor: João Paulo Daolio/São Paulo - SP
Menção Honrosa - Projeto de nº 109
Autor: João Paulo Meirelles de Faria, Camila Obniski e Manoel
Maia/São Paulo - SP
Menção Honrosa - Projeto de nº 155
Autores: Luis Mauro Freire, Maria do Carmo Vilarino e Henrique Fina
Colaborador: Luis Oliveira Ramos/São Paulo - SP
Destaque - Projeto de nº 62
Autor: Nonato Veloso/Brasília - DF
Destaque - Projeto de nº 69
Autora: Gabriela Fonseca Donat Whitaker
Equipe: Carmen Fonseca Donat e Betina Lorenzetti/São Paulo - SP
Destaque - Projeto de nº 139
Autores: José Francisco Xavier Magalhães e José Magalhães Júnior
Colaboradora: Fernanda Lemes Santana
Maquete Eletrônica: Allan Fernandes e Meng Tsai/São Paulo - SP
Destaque - Projeto de nº 144
Autor: Ricardo Bastos Calabrese/São Paulo - SP

Premiados
Primeiro prêmio
(trabalho 117)

Campus da
Universidade do
ABC em Santo
André, SP

O

utro concurso, que mobilizou arquite-

Brasil. Com 75 projetos
50 contabilizados, foi para
o campus da Universidade Federal do
ABC na cidade de Santo André, na
Grande São Paulo.
tos de todo o
inscritos e

O Júri – formado pelos arquitetos Jaime Lerner, Rosana Denaldi,
Walmir Lima Amaral, Frank Eugen Svenvson, Pablo César Benetti,
João Honório de Mello Filho e Leonardo Barci Castriota, com a assistência do consultor do concurso indicado pelo IAB nacional, arquiteto Sergio Roberto de Amorim e dos consultores designados pelo
MEC, arquitetos Sandra de Amorim Vidal e Iria Bocianoski, além de
Joel Felipe, pela Prefeitura de Santo André – reuniu-se na sede do
IAB, Rio de Janeiro, nos dias 9, 10 e 11 de janeiro, para analisar as
propostas.
De acordo com a Ata, o Júri, observou-se que, devido a diretrizes
do Edital e de documentos complementares, que refletiram nas
propostas elaboradas, nota-se uma importância talvez exagerada
para os automóveis privados e moradia estudantil, em detrimento do
transporte coletivo e da inserção dos estudantes na malha urbana
adjacente, recomendando, assim, a reavaliação, no projeto a ser
desenvolvido, dessas alternativas.
Após as discussões e análises, o Júri selecionou os seguintes projetos:
J.W.

Menções honrosas

“destacam-se como pontos fortes
desse projeto o zoneamento do
terreno, com a criação de praças e
uma forte imagem urbana...”
Equipe: Arqs. Claudio Libeskind,
Sandra Llovet, Mario Lotfi e David
Ruscalleda/ São Paulo - SP
Estrutura: EDATEC
Instalações: MVF
Conforto Ambiental: K2 arquitetura

Segundo prêmio
(trabalho 129)
“destaca-se a plasticidade e volumetria que resultam numa imagem
forte, adequada à UFABC, com
zoneamento apropriado...”
Autor: Paulo Henrique Paranhos
Colaboradores: Eder Alencar,
Ana Carolina Vaz, Gabriel Bessa,
Genésio Neto, Heloísa Moura e
Hermes Romão/Brasília - DF

Terceiro prêmio:
(trabalho 104)
“ressalta-se nesse trabalho a solução para a praça do Matadouro
e os pátios internos como ponto
de encontro, a conceituação local
e regional do lote a boa solução
para o acesso...”
Arquitetos: Vinicius Andrade e
Marcelo Morettin
Colaboradores: Antero Lopes,
Marina Mermelstein, Thiago Natal
Duarte, Marcio Tanaka, Merten Nefs
e Renata Andrulis/ São Paulo - SP
Estagiário: Marcelo Maia Rosa

Trabalho 144, no qual, “destaca-se o
zoneamento e a facilidade de construção em
etapas”

Trabalho 105, cuja “proposta apresenta um partido
interessante dando continuidade ao parque ao
longo da Av. dos Estados”.

Autores: Boris Madsen Cunha e Ricardo Alberti.
Colaboradores: Álvaro Luque, André Prevedello, Dario Corrêa
Durce e Marcos de Oliveira/Curitiba - PR

Autores: Lílian Dal Pian e Renato Dal Pian:
Colaboradores: Pablo Chakur, Gabriel Bicudo, Filomena Piscoletta e
Eleutério Mamoré/São Paulo - SP
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Eleição IAB/SP

Interior garante vitória da chapa “IAB unido”

Registro – (da esquerda para a direita), membros da nova nova Diretoria: Francisco Ferraz, Carlos Carmelo de Benedetto, Paulo Sophia (ex-presidente),
Arnaldo Martino (presidente eleito), Marcelo Hobeika (do Núcleo de Campinas), Lúcio Machado, Lilian Dal Pian, Edson Elito e Eduardo Pereira.

C

1 “IAB UNIDO”, o arquiteArnaldo Martino foi eleito o novo
presidente do IAB de São Paulo (para a
gestão 06-07), concorrendo com a chapa
dois encabeçada pelo arquiteto José Armênio de Brito Cruz
om a chapa
to

A eleição, em clima democrático, marcado por debates e polêmicas, a exemplo do que ocorre em qualquer eleição institucional
confiável, aconteceu em dois momentos: no dia 29 de novembro,
nos Núcleos do interior e, no dia 30, na capital do Estado, quando
foram abertas as urnas, contabilizados os votos e anunciada a chapa
vencedora.
A mesa de apuração foi presidida pela arquiteta Violeta Kubrusly, assessorada pelos arquitetos Célio Pimenta e Marco
Fogaccia.
Uma noite tensa marcada pela cassação do deputado José
Dirceu, ex-ministro da Casa Civil do governo Luís Inácio (Lula) da
Silva.
No auditório Kneese de Melo, na sede do IAB, em São Paulo, a
expectativa, com dezenas de arquitetos da capital e presidentes de
Núcleos do interior presentes, simpatizantes de uma outra ou outra
chapa que acompanharam a apuração, que se prolongou por várias
horas em função de alguns problemas técnicos das listagens e,
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também, por questões regimentais e. inclusive, disciplinares.
Os votos computados, segundo registra a Ata da assembléia
geral, entre as urnas da capital e as urnas dos Núcleos habilitados
do Interior totalizaram 652 votos, além de sete votos em branco ou
nulos.
A Comissão eleitoral declarou, publicamente, o final do processo de votação às 20 horas, conforme determina o Regimento Eleitoral. E, a seguir, iniciou o processo de apuração, convocando para
acopanhar o escrutínio dois fiscais: Edson Elito (pela chapa 1) e
Gustavo Partezani (pela chapa dois).
Após inventariar as urnas recebidas, checar se o número de
cédulas estava de acordo com as listagens assinadas e anexadas, a
Comissão decidiu abrir urna por urna, até finalizar o processo de
apuração.
Ao final, o resultado: 377 votos para a chapa 1(41% dos votos
computados), com grande apoio do interior e 268 para a chapa dois,
com grande apoio dos eleitores da capital. Total de associados que
compareceram às urnas: 652.
A chapa 1 (IAB UNIDO), basicamente é composta pelos seguintes membros:
Arnaldo Martino (presidente), Joaquim Guedes (1º vicepresidente), Lucio Gomes Machado (2º vice-presidente), Vasco
de Melo (3º vice-presidente),
Antonio Cláudio da Fonseca (secretário geral), Lílian Dal
Pian (1º secretário), Francisco de Assis Carvalho Ferraz (2 º
secretário) e Carlos Augusto Faggin (vice-presidente financeiro).
Carlos Carmelo De Benedetto (diretor financeiro), além dos diretores: José Tabith, Jaime Cuperttino, Silvio Sant´Ana, Regina
Helena Santos, José Marcelo Guedes e Gilberto Caiuby.
Conselho fiscal: José Renato Melhem, Miguel Gustavo Fabregues e Victor Chinaglia.
Na avaliação de muitos profissionais, o número de votantes revela a frágil participação dos associados nas atividades do Instituto
num Estado que conta com mais de 25 mil arquitetos em atividade
e mais de 60 escolas de Arquitetura. Assim, entre as metas do novo
presidente, está a de aumentar o número de associados do IAB, pelo
menos até cinco mil.
Fundado no dia 6 de novembro de 43, em plena II Guerra Mundial, graças ao sonho e esforço de um grupo de arquitetos históricos
(Eduardo Kneese de Mello, Oswaldo Bratke, Rino Levi, Ícaro de

Expectativa - Ao longo de três horas, simpatizantes da chapa 1 e da
chapa 2, acompanharam a abertura das urnas que chegaram da capital
e do interior e a contagem dos votos, que se estendeu a até a
madrugada do dia 30 de novembro.

Castro Mello, Oswaldo Corrêa, Abelardo de Souza, Roberto Cerqueira César, Miguel Forte e Villanova Artigas), o Instituto conquistou, ao
longo dos anos, espaço e credibilidade junto à sociedade civil e à
comunidade de arquitetos, acumulando experiências e conquistas
que não podem, com certeza, ser esquecidas. Em nome da dignidade
e da valorização profissional, da qualidade de vida urbana, da qualificação do Ensino de Arquitetura e da cidadania!
A propósito, o Boletim 52 registrou, numa entrevista, as propostas e posicionamento político dos dois candidatos, Ambos responderam com pertinência a questões relacionadas à profissão de arquitetos e urbanistas, aos problemas urbanos, meio ambiente, qualificação do ensino, questão habitacional e ao fortalecimento do IAB
etc., que merecem a reflexão do leitor. Na mesma edição, traz um
balanço da gestão anterior coordenada pelo ex-presidente Paulo
Sophia, quando o IAB viveu outro período de inovações e atividades,
como a realização da VI Bienal Internacional de Arquitetura e a
elaboração do novo Estatuto estadual) de Arquitetos.
J.W.

Perfil

Arnaldo Martino num flash
1) Onde nasceu ? (bairro, cidade)
São Paulo Capital – Rua da Consolação no Centro

2) Por que a opção pela Arquitetura ?
Desde muito jovem tinha um envolvimento com as artes plásticas e
o modelismo – aero e naval, o que me ajudou muito no treino à
leitura espacial, ao desenho projetivo, etc. Resultou em caminho
natural a opção pela Arquitetura – reforçada pelo evento de
Brasília, recém inaugurada, etc.

Muitos produtos gráficos,
inclusive de apresentação saem
direto da minha mesa de
desenho. Mas o computador é
uma ferramenta imprescindível e
está incorporado nos
procedimentos do escritório.

3) Em que escola (e ano) se formou ?

7) Qual seu hobby preferido : ler , ouvir música ,
assistir a algum filme ?

Na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP em 1964 a
graduação, e na mesma faculdade em 1982 – o Mestrado e em
1990 – o Doutorado.

Curtir uma casa no campo e tudo que isto proporciona: amigos,
tênis, cozinha, filmes, ler e até projetar, que as vezes também é
hobby.

4) Poderia citar alguns professores que
marcaram sua formação ?

Que o Brasil ainda tem jeito!

Vilanova Artigas, Flavio Motta, Carlos Milan, Paulo Mendes da
Rocha, Jean Maitrejean e muitos outros mestres como Lucio Costa
e Oscar Niemeyer

8) Uma crença ?
9) Uma opção política ?
Não partidária – mas que inclua ideologicamente o socialismo
com um jeito humanista e uma estrutura democrática.

5) Ao se formar , como iniciou a trajetória
profissional (escritório, projetos , docência ,
atividades profissionais etc .)?

10) Um livro marcante ?

Em um escritório comum à um grupo grande de colegas todos
jovens e engajados.
Lá estavam o Flávio Império, Rodrigo Lefevre, Sérgio Ferro,
Matheus Gorovitz, Antonio Sérgio Belgamin e outros, todos
importantes companheiros,
Participávamos intensamente de forma individual, ou
diferentemente agrupados de concursos, projetos de vanguarda e
projetos gráficos, artes plásticas, cenários, etc, e política
naturalmente (1963 / 1964)

Todos do Felini

Grande Sertões Veredas – Guimarães Rosa

11) Um filme ?
12) Um projeto ?
O Museu de Guggenheim de Nova York – Frank Loyd Wright
13) Uma cidade. Por quê?

Veneza (precisa explicar ?)
14) Um arquiteto brasileiro histórico?
Lucio Costa

15) E um internacional?
Le Corbusier

6) Como ocorreu, em sua experiência pessoal e
profissional , a transição entre a prancheta e
o computador ?

16) Qual seu grande sonho ao concluir , em
2007, a sua gestão como presidente do IAB
paulista ?

Na minha formação o pensamento do espaço, o risco e o gesto
estão em uma única ação – não adquiri treinamentos para a
paciência de comandos indiretos.

Que os Arquitetos sejam social e profissionalmente mais
respeitados, a ponto de influir nos destinos das nossas cidades.
(calma! É um sonho)
José Wolf
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1° Conselho Estadual
6 - relações institucionais de Ensino de Graduação e Formação
Continuada
7 - Prestação de serviços e formação de um centro de apoio e
referência à atividade profissional
8 - O prédio do IAB – restauro, reforma e adequação do
programa

Sinal verde - Sob a presidência do novo presidente, Arnado Martino, o Conselho Estadual discutiu
as propostas da gestão “IAB Unido”

Encontro reforça
auto-estima profissional

C

om a presença de representantes e presidentes de vários

Núcleos

também, de membros da

do interior e

Diretoria e
IAB, ocorreu

,

do

Conselho Superior do
no
dia 6 de fevereiro , na sede da entidade, o
1º CE – Conselho Estadual, o primeiro da atual gestão
do presidente Arnaldo Martino.
Ao abrir o encontro, Arnaldo Martino ressaltou que um Instituto de Arquitetos forte e coeso requer uma política associativa e
uma atitude participativa, além de um IAB engajado e operante, com
credibilidade e prestígio, junto à sociedade e ao poder público, com
enfoque profissional, político e cultural bem definido.
Aos participantes foram distribuídas cópias do “Anteprojeto de
Programa de Gestão – Iab Unido/ documento básico para discussão”,
cujos pontos e propostas centrais nortearam os debates. Em síntese, os
pontos temáticos, que também fizeram parte da chapa “IAB UNIDO”:
1 - Política associativa do IAB
2 - Relações institucionais profissionais
3 - Administração/operação de atividades
4 - Política profissional e representações institucionais/
governamentais
5 - Comunicações/ divulgação/VII Bienal de Arquitetura

Novo olhar - Entre arquitetos consagrados e renomados, como Joaquim Guedes, Miguel Pereira,
Vasco de Mello e Ubyrajara Giglioli, dezenas de jovens arquitetos vindos do interior reivindicam um
novo IAB mais real, solidário e participativo.
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Sugestões
A partir das propostas, foram apresentadas sugestões, enriquecendo o documento. Entre outras:
- A criação de núcleos de serviços, incluindo o de assistência
jurídica aos profissionais do interior;
- Atualização do Cadastro de associados;
- A realização de eventos significativos e seminários destinados
ao aprimoramento e à atualização profissionais;
- A definição do valor da nova mensalidade e do repasse das
cotas destinadas aos Núcleos;
- Análise das Atas de implantação dos Núcleos com o objetivo
de se checar a sua correção legal;
- Instalação de uma Comissão de Trabalho e Pesquisa de Diagnóstico do IAB em todo o Estado;
- Atualização da Tabela de Honorários (uma Tabela mais realista
e menos utópica);
- Criação de uma página no site do IAB/SP para a divulgação
das atividades e eventos dos Núcleos;
- Maior participação crítica do IAB em concursos e projetos arquitetônicos administrativos, que envolvam a cidade, o espaço público;
- Incentivar políticas de integração do IAB com a sociedade, além
de iniciativas em busca da abertura e da aproximação com
outras entidades civis;
- Ampliar a participação do IAB nos debates e discussões sobre
temas urbanos,e preservação ambiental e políticas públicas.
Do encontro, participaram, além do presidente Arnaldo Martino, Joaquim Guedes (1º vice-presidente), Lucio Gomes (2º
vice-presidente) e Vasco de Mello (3º vic-presidente), os seguintes
presidentes dos Núcleos: Ana Abreu Sandim (Alto Tietê), Roberto
Gambarato (Americana), Washington Rosa (Araraquara), Paulo
Braga Burgo (Bauru), Nilceia de Bruyn ( vice-presidente do Núcleo
de Guarulhos), Alex Marques Rosa (Limeira), Orpheu Daneluzzi
(Mogi Mirim), Francisco de Assis Carvalho Ferraz (Piracicaba),
Renato Agnelli (vice do Núcleo de São Carlos), Marco Aurélio da
Costa (São José do Rio Preto), Renato Nunes (representando o
Núcleo de Ubatuba recém-criado).
O encontro contou, ainda, com a presença e participação de
Victor Chinaglia (do Conselho Fiscal), além dos membros do
Conselho Superior: João Honório de Melo Filho, Valter Caldana,
Ubyrajara Giglioli, Edson Elito, Renato Nunes, Paulo Sophia
(ex-presidente do IAB/SP) e Gilberto Belleza, vice-presidente do
IAB nacional.
Ao final, a pedido de Arnaldo Martino, Gilberto Belleza fez um relato sobre a situação atual do processo de aprovação da lei PL-347/2003,
que cria o Conselho de Arquitetos e Urbanistas (CAU), cujo anteprojeto
encontra-se no Câmara dos Deputados. Em resumo motivos técnicos e
políticos estão retardando, mais uma vez, a sua aprovação.
Ao registrar a opinião de alguns participantes da reunião, o Boletim notou o grau de satisfação da maioria, principalmente dos jovens,
que destacaram a qualidade do debate e o avanço em relação a algumas questões que já haviam sido colocadas em outros encontros.
J.W.
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NÚcleos

Limeira: uma cidade a ser lapidada
Cenário – Vista da cidade, a partir do logotipo de sinalização.

C
Estação rodoviária – Com solução estrutural em concreto armado, o projeto de 1973, de Zenon
Lotufo, natural de Botucatu, que viveu seus últimos anos em Limeira.
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260 mil habitantes e 200
limeira , a 150 Km da cidade de são paulo, já foi a capital da
laranja. agora, é a capital das “jóias
lapidadas”.
om cerca de
arquitetos,

Ao debruçar sobre o mapa da cidade de Limeira, o arquiteto logo
percebe que não está na metrópole. Pode visualizar limites no desenho, horizontes não-urbanos através da janela do escritório.
A escala é outra. Ainda que abrigue 250.000 pessoas, esta
paisagem levemente ondulada possui fronteiras nítidas. Fronteiras
que não implicam em maiores distâncias de outras cidades tão parecidas, elas até podem ser vistas de pontos mais altos. Ao redor, as
rodovias ditam a proximidade com uma rede de cidades médias, e
dão acesso a uma boa porção do país. No centro, resta a ferrovia que
antes a ligava aos outros centros vizinhos, e por onde o apito do trem
avisa que hoje ele está somente de passagem.
Junto da ferrovia segue o curso d’água principal, que conecta a
cidade em outra rede, a Bacia do Rio Piracicaba. A água também aqui
está de passagem, e leva consigo ainda uma boa dose de esgoto, em
função de seu parcial tratamento.
Uma rede de outros cursos d’água menores desenha calhas que
dividem a paisagem em regiões, possibilitando a visualização de umas
às outras. Assim como muitas cidades, há também um bairro chamado Boa Vista, de onde se pode ver o Centro bem à frente, do outro
lado do Ribeirão Tatu.
Circulando, é possível passar por todas estas regiões através do
Anel Viário, projetado na década de 70 pelo arquiteto Zenon Lotufo.
Esta via, que costura o tecido urbano das áreas ao redor do centro,
indicou novos horizontes àquela cidade que na época estava praticamente concentrada na “calota” central. Nesse momento o país
vivia o “milagre econômico”, que aqui teve reflexos: a cidade expandiu, espalhou-se e construiu seus arranha-céus, modificando a paisagem existente.
Lotufo também desenhou o edifício da rodoviária, ao lado da
estação ferroviária, na parte baixa do centro. Esta proximidade já não
faz muito sentido hoje, mas a estratégia da “planta livre” permite
aos jovens arquitetos repensar a função daquele prédio, todo em
concreto armado, naquela região degradada: um campo aberto à
experimentação projetual.

SITE WWW.SAMPAONLINE.COM.BR

Acessibilidade – O projeto privilegia a acessibilidade e mobilidade
dos usuários, com rampas e passarelas internas sem barreiras.

Referências visuais não faltam. Apesar dos inúmeros totens, outdoors e luminosos que a todo custo teimam em raptar a atenção do observador, a chaminé em tijolos aparentes, pertencente à antiga indústria de
chapéus, persiste no tempo e na paisagem. Situado na região mais alta
do centro, o prédio que hoje é sede da prefeitura mantém sua imponência, marca do início da industrialização na cidade.
“Centro acima” é denominada esta região, valorizada no mercado imobiliário. Lado oposto da “baixada da estação”, vem a ser o
final do percurso através do centro, entre o comércio popular e o
consumo de luxo. Apesar de sta constatação, a área central ainda é
a principal região onde a população de todas as classes sociais faz
suas compras, trabalha e utiliza-se de serviços. Sonho de muitos arquitetos, essa mistura e convivência nos ensina a resolver alguns dos
problemas urbanos atuais, mas entre a prancheta e a obra ainda há
muitos obstáculos.
De volta ao mapa, percorrendo o lápis em direção aos limites da
cidade, distinguimos claramente grandes manchas com predominância no tamanho dos lotes. De um lado, áreas retalhadas em lotes
mínimos, agrupados segundo a lógica do “quanto mais, melhor”
onde estão localizados todos os empreendimentos voltados à população de baixa renda. De outro estão vastas áreas em que predominam lotes de dimensões maiores, formando bairros fechados onde
terrenos e casas são vendidos pelo mote publicitário da “localização
nobre”, sempre a favor da segurança.
Os limites são claros. Em Limeira, as linhas que representam
muros são cada vez mais extensas, expondo os imensos abismos da
sociedade contemporânea, que aqui se fazem presentes seguindo a
tendência da maioria das cidades brasileiras. Estas fronteiras não são
as mesmas que continuam no horizonte, vistas da janela. Elas estão
bem ao lado, batem à nossa porta e mancham o desenho da cidade
que tentamos esboçar.
Arq. Alex Marques Rosa
Presidente do Núcleo de Limeira – IAB/SP
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Em Cena

As calçadas e a cidadania
(uma pedra no meio do caminho)

Q

uem transita, a
pé, pela cidade,
enfrenta calçadas irregulares,
com pisos der -

rapantes e irregulares, responsáveis, segundo pesquisas, pelo
alto número de quedas e lesões
de pedestres.

Assim, uma série de
IAB,
objetiva qualificar o espaço público como um direito do cidadão.
iniciativas, com o apoio do

O ano de 2004 marca o inicio da
história que passo a relatar. Em agosto
deste ano foi organizado, na Câmara
Municipal, o primeiro Seminário Paulistano de Calçadas. Até aquele momento, arquitetos, cidadãos e
poder público nunca haviam se reunido para discutir como administrar os aproximadamente 30 mil quilômetros de calçadas que
existem na cidade de São Paulo. O evento aproximou diversas
entidades ligadas ao assunto que, até então, não tinham sistematizado um trabalho conjunto.
Durante o seminário, alguns dados expostos chamaram especialmente a atenção dos espectadores e da imprensa paulista como,
por exemplo, o fato de 40% das viagens serem feitas a pé, de
(segundo o IBGE) 15% da população ter algum tipo de deficiência
e de que 42% dos acidentados no trânsito que vão ao Hospital das
Clínicas são pedestres.
A partir deste seminário, diversos compromissos foram firmados
entre as entidades e os parlamentares Gilberto Natalini e Walter
Feldman, promotores do evento.
No inicio de 2005, o novo prefeito da cidade de São Paulo
declara que resgatar o apreço da população pelos espaços públicos
é uma de suas prioridades, pois somente com o envolvimento dos

Arquivo - Imagens
do 1º Fórum
Paulistano de
Passeio Público
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munícipes é possível recuperar a paisagem urbana paulista. Utilizando como referencia o livro de Jane Jacobs (Morte e vida de
grandes cidades), a nova equipe de técnicos da Prefeitura busca
enfrentar esse desafio. Neste contexto, o passeio público ganha
uma importância que nunca teve em São Paulo.
Em fevereiro de 2005 é montada uma comissão intersecretarial,
que reúne 8 secretarias municipais, 27 entidades como o IAB/SP,
ABCP, CREA, ABAP, ASBEA e a ABRASPE-SP. Esta comissão faz a
revisão da legislação e elabora uma estratégia de recuperação e
padronização do passeio público.
Este trabalho culmina, em maio, no 1° Fórum Paulistano de
Passeio Público, ocorrido no Anhembi, onde foi apresentado o
PROGRAMA PASSEIO LIVRE e o Decreto nº 45.904 – que define
novas normas para construção de calçadas, com o propósito de
facilitar a vida de pedestres e pessoas portadoras de necessidades
especiais.
Este decreto introduz inovações: primeiro, inclui como obrigação diversas normas de acessibilidade; em seguida, divide a calçada em faixas que organizam o espaço para as diferentes funções
que o passeio tem – tráfego de pedestres, lazer e suporte do mobiliário urbano:
Uma terceira questão importante envolve os materiais
permitidos. A antiga legislação definia três tipos de materiais
como regulamentados: mosaico português, ladrilho hidráulico
e o “cimentado”, e permitia outros materiais mediante aprovação da prefeitura – algo que de fato não ocorria, resultando em
uma falta de padrão e continuidade do piso nas ruas da cidade.
Com o atual Decreto, ficam permitidos somente os seguintes
tipos de piso: bloco intertravado, placa pré-moldada de concreto, ladrilho hidráulico e cimento liso ou estampado; os demais
pisos não podem ser usados e o granito e o mosaico português
ficam restritos aos locais históricos onde já estão incorporados
à paisagem. Com isso, gradativamente deverá diminuir a diversidade de materiais e, conseqüentemente, teremos uma maior
continuidade do passeio.

O programa PASSEIO LIVRE envolve 6 ações principais,
são elas:
1) Atualização da legislação;
2) Elaboração de cursos e materiais informativos para
divulgar o novo decreto aos arquitetos, engenheiros e
demais profissionais envolvidos, bem como à população
interessada;
3) Capacitação dos técnicos da Prefeitura para atualizar as
equipes de obra e fiscalização;
4) Inclusão social da população de rua ou albergada, através
da montagem de cooperativas e frentes de trabalho desta
população, que passa a ser treinada para a profissão de
construtor de calçadas (calceteiros);
5) Parcerias com empresas, associações e entidades para
recuperação de calçadas de responsabilidade do munícipe
e requalificação de vias comerciais;
6) Execução das calçadas sob responsabilidade da Prefeitura
e de vias estruturais.
Os calceteiros
Em junho de 2005, através de um convenio entre Prefeitura,
SENAI e ABCP, surge o programa das frentes de trabalho para
calceteiros. O objetivo é capacitar moradores de rua, albergados e
pessoas em situação de vulnerabilidade social para trabalhar nesta profissão e se reinserir socialmente. Portanto, muito mais do que
o aspecto arquitetônico de reconstrução das calçadas, o PASSEIO
LIVRE está abrindo um novo mercado de trabalho que estava
abandonado e que é uma possibilidade de reconstrução de vida
para muitas pessoas.
A primeira equipe foi formada em Pinheiros, recebendo conceitos técnicos, teóricos e tendo como aula prática a construção de
uma área de 340 metros quadrados de calçada na rua Cardeal
Arcoverde, na altura da rua Cônego Eugênio Leite, em Pinheiros.

Execução da calçada da rua Cardeal Arcoverde

Aula ministrada a primeira turma do curso de calceteiros

JOSÉ RENATO SOIBELMANN MELHEM

1ª Faixa de serviço é destinada a
colocação de mobiliário urbano, árvores, rampas de acesso, poste de iluminação e sinalização de trânsito.
2ª Faixa Livre
Deve ser plana e desobstruída,
destinada a circulação de pedestres
3ª Faixa de acesso aos lotes
Faixa opcional para calçadas com
mais de 2,00 metros de largura, em
frente ao lote onde pode estar vegetação, propaganda móvel e mesas de
bar desde que não impeça o acesso
aos imóveis.
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Curtas
IAB PRESENTE

Acompanhe, a seguir, as atividades desenvolvidas no início da gestão “IAB Unido”, nos meses
de janeiro, fevereiro e março:

administrativas e culturais, sob coordenação do
arq. Gilberto Belleza. Edital em elaboração e,
em breve, será oficializado seu lançamento.

destinada à captação de recursos. Estuda-se a
integração do projeto de restauro do prédio
ao da revitalização da região.

A 6 de fevereiro, é realizado o 1º Conselho Estadual, quando foram apresentados
o programa de gestão e a proposta de uma
estrutura administrativa estadualizada para o
nosso Instituto.

No dia 3 de Abril, na sede do IAB, foi lançado
também o Concurso para a Universidade
Federal de São Paulo, em Diadema, com
organização do IAB/DN e coordenação (por
São Paulo) do arq. João Honório de Mello
Filho. IAB.

Novo espaço – O Instituto adquiriu uma
nova sala no 4º andar do prédio do IAB (além
de duas vagas de garagem), com 60 m², para
abrigar atividades e reuniões das Comissões
Especiais O espaço será utilizado, ainda, para
a realização de cursos de aperfeiçoamento e
extensão, que estamos programando.

Grupo de Política e Participação Associativa – A destacar o intenso trabalho
desenvolvido, na sede do IAB e nos Núcleos
do interior e do litoral, do qual resultaram
propostas concretas para a ampliação de nosso
quadro associativo e participativo.
A par disso, os Conselhos Permanentes de
Trabalho iniciam sua atuação. O de Políticas
Públicas Urbanísticas e do Plano Diretor realizou a primeira reunião, no dia 27 de março.
O de Práticas e Políticas Profissionais deverá
se reunir no dia 10 de abril. A participação
é aberta a todos, portanto, convocamos os
associados para se inscreverem no site www.
iabsp.org.br
CAU – O IAB vem se posicionando firmemente sobre questões relacionadas aos direitos
autorais do trabalho do arquiteto. Tal posicionamento reflete a luta desenvolvida em prol
da lei de criação do Conselho de Arquitetos e
Urbanistas do Brasil, incluindo a reunião realizada no dia 30 de março com o ministro do
Trabalho, Luiz Marinho, para se reivindicar seu
apoio à proposta e a agilização da discussão
para a aprovação no Congresso do projeto de
lei que cria o CAU.
Concursos – Entre outros concursos, registramos: já foi assinado o contrato para a
realização do concurso do Paço Municipal de
Hortolância, SP, cujo programa inclui áreas

Minhocão - Nesse contexto de lutas e posicionamentos, que inclui a defesa dos arquitetos
na sua participação em concursos, o Instituto de
Arquitetos do Brasil/Departamento de São Paulo, se colocou contrário às injustas condições
definidas pela Prefeitura Municipal quanto ao
prêmio Prestes Maia, que tem como objeto o
“elevado Costa e Silva”, envolvendo questões
urbanas complexas. A razão do IAB ter retirado
sua participação do júri e recomendando a
não participação na premiação, foi a condição
imposta de cessão total dos direitos autorais e
patrimoniais para serem utilizados somente a
critério dos órgãos da Prefeitura, a troco somente dos prêmios e menções honrosas!
A registrar, ainda: a Exposição dos projetos
do Concurso do Museu da Tolerância/USP,
na sede do IAB e na Feira Revestir.
Sustentabilidade – Outro fato: a assinatura
de contrato para a reedição do Prêmio Solvin
06 destinado a estudantes de Arquitetura, com
organização dos Departamentos do IAB/RJ e do
IAB/PR, além do IAB/SP.
Projeto de restauro e revitalização do
prédio-sede do IAB. O levantamento físico já
foi concluído, enquanto o projeto de restauro e
revitalização está sendo elaborada pelos arqs.
Lúcio Gomes Machado e Carlos A. Faggin, como
primeiro passo para uma proposta cultural

Ponto de encontro – Em fase de negociação, a aprovação de um projeto que prevê a
utilização do salão do térreo (sala Flávio Império) e calçada como espaço de encontro de
arquitetos, com cafeteria e lanches, agregando
acesso aos alunos das universidades existentes
próximas à sede do IAB.
Presença institucional – O IAB marcou presença,
em março, no Fórum Internacional de Arquitetura durante a Feira Revestir, em São Paulo.
Plano Diretor – Nosso Instituto participa de
um Grupo de Assessoria constituído pelas entidades – IAB, IE, AsBEA e Secovi – para acompanhar junto à Sempla os trabalhos de revisão do
Plano Diretor (PDE) da cidade de São Paulo.
Mediação - O IAB intermediou o reatamento do diálogo entre a Prefeitura e o autor do
projeto “Bairro Novo”, objetivando a negociação sobre o pagamento referente ao projeto
vencedor do concurso. As negociações ainda
não chegaram a um bom termo.
FDE - O IAB posicionou-se oficialmente
contrariamente à adesão dos arquitetos ao Programa Setorial de Qualidade junto à FDE que a
exigia como condição de acesso à contratação
de projetos de escolas no Estado, de forma
análoga ao frustrado QUALIHAB da CDHU.
A.M.

Biênio 2006 / 2007
DIRETORIA IAB-SP BIÊNIO 2006/2007

Presidente Arnaldo Antonio Martino Vice Presidente Joaquim Monoel Guedes Sobrinho 2º Vice Presidente Lucio Gomes Machado 3º Vice Presidente
Vasco de Mello Vice Presidente Financeiro Carlos Augusto Faggin Secretário Geral Antonio Cláudio Fonseca 1º Secretário Lilian Dal Pian 2º
Secretário Francisco Ferraz Diretores José Luiz Tabith Jr., Jaime Cupertino, Silvio Sant’Anna, Regina Helena Vieira Santos, José Marcelo Guedes e Gilberto
Caiuby Diretor Financeiro Carlos Carmelo De Benedetto Conselho Fiscal (Diretores) José Renato Melhem, Miguel Gustavo Fabregues e Victor
Chinaglia Conselho Superior (Titulares) Paulo Sophia, Ronald Tanimoto, Edson Elito, Marcelo Hobeika, Renato Nunes, Nabil Bonduki, Ubyrajara Giglioli,
Sylvio Sawaya e Araken Martinho Conselho Superior (Suplentes) Gilberto Belleza, Mario Yoshinaga, Pedro Paulo de Melo Saraiva, Eduardo Habu, Valter
Caldana, Fernando de Mello Franco, João Walter Toscano, Maria José Gomes Feitosa e Milton Braga

RELAÇÃO DE NÚCLEOS DO IAB-SP BIÊNIO 2006/2007

NÚCLEO - ALTO TIETÊ Presidente: Arq. Ana Maria Abreu Sandim NÚCLEO - AMERICANA Presidente: Arq. Roberto Rampazzo Gambarato NÚCLEO ARARAQUARA Presidente: Arq. Washington Ferreira Rosa Júnior NÚCLEO - ATIBAIA Presidente: Arq. Fernando Ciaramello Alves Pinto NÚCLEO - BAURU
Presidente: Arq. Paulo Canguçú Braga Burgo NÚCLEO - CAMPINAS Presidente: Arq. André Kaplan NÚCLEO - FRANCA Presidente: Arq. Claudio Barbosa
Ferreira NÚCLEO - GUARULHOS Presidente: Arq. João Antonio Danielson Garcia NÚCLEO - ITATIBA Presidente: Arq. José Augusto Silveira Franco
NÚCLEO - JUNDIAÍ Presidente: Arq. Rosana Ferrari NÚCLEO - LIMEIRA Presidente: Arq. Alex Marques Rosa NÚCLEO - MARILIA Presidente: Arq. Ari
Rezende de Souza e Silva NÚCLEO - MOGI DAS CRUZES Presidente: Arq. Paulo Sergio Pinhal NÚCLEO - MOGI MIRIM Presidente: Arq. Orpheu
Thomazini Daneluzzi NÚCLEO - PIRACICABA Presidente: Arq. Francisco de Assis Carvalho Ferraz Jr. NÚCLEO - PRESIDENTE PRUDENTE Presidente:
Arq. Kazuo Maezano NÚCLEO - RIBEIRÃO PRETO Presidente: Arq. Onesimo Carvalho NÚCLEO - RIO CLARO Presidente: Arq. Nelson França Júnior
NÚCLEO - SANTO ANDRÉ Presidente: Arq. Roberto Dias Marin NÚCLEO - SÃO CARLOS Presidente: Arq. Reginaldo Peronti NÚCLEO - SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO Presidente: Arq. Marco Aurélio da Costa NÚCLEO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Presidente: Arq. Emmanuel Antonio dos Santos NÚCLEO SOROCABA Presidente: Arq. Musse Stefan NÚCLEO - SUMARÉ Presidente: Arq. Eduardo da Silva Amorim NÚCLEO - SUZANO Presidente: Arq. Erica
Vidotti Mikami NÚCLEO - TAUBATE Presidente: Arq. Paulo Gomes de Oliveira NÚCLEO - UBATUBA Presidente: Arq. Daniel Correa NÚCLEO - VINHEDO
Presidente: Arq. Aurivaldo F. de Carvalho Pacheco
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IAB/SP:
convocação a todos os
Arquitetos para uma ampla
participação

O
O

boletim inFormativo do iab/ departamento de
são paUlo Chega a Um grande número de nossos
assoCiados, porém representa ainda, tão-somente,
20% da totalidade dos proFissionais qUe atUam
em nosso estado.o qUe revela, portanto Uma
modesta abrangênCia em relação à sUa potenCialidade.. assim, tal
sitUação sinaliza para a Urgente neCessidade de o iab/sp ConheCer melhor qUem são e onde estão todos os nossos Colegas do

estado de são paUlo, para lhes levar a inFormação e, além disso,

oUvi-los, e se possível, motivá-los a integrar o nosso qUadro
assoCiativo, almejando, Com isso, qUe todos venham a se Unir à

entidade qUe ContinUa a deFender nossos interesses proFisarqUitetUra enqUanto “a mais importante téCniCa
Urbana” e expressão CUltUral da soCiedade.
nossa

sionais e os da

Atuação coletiva - Essa meta será possível, se houver a consciência de
que a atuação coletiva dos arquitetos é fundamental para reverter o quadro de
dificuldades que individualmente enfrentamos no cotidiano de nossa atuação
profissional, seja em relação ao merecido reconhecimento da importância do
nosso trabalho, da justa remuneração ou seja em relação à consideração e respeito aos Direitos Autorais; seja ainda em relação à consciência de que só juntos
poderemos influir decididamente nas opções tomadas quanto às políticas públicas
voltadas para o interesse de nossas cidades.
Participação - Quando éramos menos numerosos, apenas duas faculdades,
distantes a alguns metros do IAB, lembro-me que recém-formados, a primeira
inscrição feita a uma entidade de classe, era, sem dúvida, ao IAB, significando essa
adesão, a inserção de fato ao meio profissional, à informação, à participação nos
destinos da profissão; ao convívio com os profissionais mais experientes, às atividades culturais, à participação nos concursos, aos bons momentos do “clubinho”;
e sòmente depois, para o cumprimento das exigências legais..
Interesse coletivo - Havia mesmo certo orgulho nessa participação no
Instituto, traduzida até pelo voluntário registro nas placas de obra e nos “cartões
de visitas” do número de inscrição no IAB. é claro que esse interesse pela participação tanto será maior, quanto mais o IAB for representativo e conseguir influir
positivamente nas relações profissionais e políticas da Arquitetura, objetivos pelos
quais os colegas já engajados em trabalho de doação ou voluntário, esforçam-se
por fazer; mas também é verdade que grande número de arquitetos continua alheio
ainda a este esforço, quando não indiferente e distante, ou mantém certa posição
crítica – severa e pouco tolerante -, com relação àqueles poucos dedicados. Vamos
reverter esta situação, pois se esse grande número de colegas somasse uma pequena parcela de seu tempo, inteligência e criatividade aos companheiros do IAB,

na sede ou nos Núcleos, pelo interesse coletivo, poderíamos ampliar a atuação do
nosso Instituto e, por consegüinte, valorizar nossa, condição profissional, com a
qual hoje apenas sonhamos.
Cadastramento - Agora, iniciarmos um registro (cadastramento) dos arquitetos que atuam em nosso Estado, e para tanto pedimos colaboração de todos
para chegarmos ao maior número de colegas com informações sobre sua atividade e endereçamento atualizados. Esta comunicação cadastral poderá ser feita por
ficha (encartada neste boletim ou solicitada ao IAB) ou pelo site (www.iabsp.org.
br) não significando seu preenchimento e entrega uma solicitação de inscrição
como associado, mas tão-somente um instrumento de acesso às informações do
Instituto, e ligação aos canais de comunicação importantíssimos à profissão.
Representatividade - O IAB/SP tem desempenhado uma atuação intensa,
pela sua representação oficial nos organismos governamentais, tem estado sempre
presente na mídia afirmando suas posições ante todos os fatos de destaque de interesse da Arquitetura e da cidade, organizando concursos, premiações, cursos de
aperfeiçoamento, eventos, fóruns de debates (conforme registram esta Edição) e já
temos três Comissões Permanentes de Trabalho, em exercício, cujas temáticas são:
1. Políticas Públicas relacionadas aos espaços urbanos, e áreas metropolitanas,
Plano Diretor;
2. Política / Prática Profissional: Código de ética, Direitos Autorais, tabela de honorários, contratações / licitações, etc.;
3. Políticas Públicas relacionadas a Habitação; para as quais, convocamos nossos
associados a se inscreverem-se e participarem como membros. Já existe um
Regimento aprovado de funcionamento dessas comissões, com caráter amplamente democrático e independente.
Registro - é preciso ressaltar o papel do Departamento de São Paulo no último
COSU – Conselho Superior, realizado em maio em Brasília de caráter eleitoral,
quando o Departamento candidatou-se à Direção Nacional para o próximo Biênio,
formulou uma plataforma de ação competente, compôs chapa com outros Departamentos, especialmente o do Paraná que também se apresentara como candidato e
chegamos a uma expressiva vitória na eleição, conduzindo o nosso colega e expresidente da Departamento, Gilberto Belleza à Presidência da Direção Nacional.
Orgulho - Finalizando queremos registrar nosso contentamento por contarmos com o nosso ex-presidente, mestre e companheiro do IAB, sempre presente,
o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, agora, justamente premiado com o PRITSKER,
prêmio maior da Arquitetura, homenagem que tanto nos orgulha e reafirma a
importância e significado do arquiteto e de seu papel em nosso país..
ARNALDO MARTINO.
PRESIDENTE DO IAB/SP
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Resenha
Sérgio Ferro

Da trincheira à cátedra
(“Arquitetura e trabalho livre”)

U

m dos expoentes da história da arquitetura paulis-

ta, nos anos 60 e 70, ao lado de Flávio Império e
Rodrigo Lefèvre, o arquiteto e pintor Sérgio Ferro
ressurge, agora, no livro, da CosacNaify, organizado
pelo arquiteto Pedro Fiori Arantes.

Autor do emblemático “O canteiro e o desenho”, o arquiteto,
professor, militante e pintor Sérgio Ferro conhecido por suas atitudes
contestatórias nos anos 60 e 70, é tema deste livro de 456 páginas,
com prefácio de Roberto Schwarz.
Uma publicação imperdível, que nos traz artigos, escritos, ensaios,
depoimentos e entrevistas do autor, que nos ajudam a compreender
parte da história da moderna arquitetura paulista, em contínua
busca de novas respostas e soluções arquitetônicas para as exigências
do mundo contemporâneo.
Retorno histórico –
Sérgio Ferro, ao retornar
à sede do IAB/SP, depois
de 30 anos, em 2004

Brochura
456 páginas
29 ilustrações
Formato: 24 x 18 cm
Publicação: fev/2006
Informações: 11 - 3218-1444
Um livro imperdível, para estudantes, críticos e amantes da Arquitetura.
Dividido em sete blocos ou módulos – Proposta (para um
debate) – Corte (arquitetura nova), Esboço – Tese – Grenoble
(reflexões políticas). Recapitulações (Lucio Costa, Niemeyer etc.)
– Comentários finais, a publicação agrega informações reveladoras e atualizadas sobre a trajetória do arquiteto, que da militância política acabou assumindo, com decência e competência, a
docência acadêmica.
Assim, nos capítulos “Esboço e tese”, o leitor poderá conhecer
seus principais textos, incluindo o emblemático “Canteiro e o Desenho” (numa leitura revisada) e, também, o ensaio “Arquitetura Nova”
(escrito depois do golpe militar de 64) e um artigo sobre a casa
brasileira .”A produção da Casa no Brasil”.
Em outros capítulos, Sérgio Ferro apresenta seu projeto
para o ensino de Arquitetura e traz suas reflexões sobre a produção arquitetônica atual, apontando caminhos para o futuro.
O livro, enfim, conforme registra Pedro Fiori “nos faz pensar e
nos anima a agir”, em meio a tantos desafios e carências sociais, em
busca, desejável, de uma reposta plural, de inclusão, do direito à
Arquitetura para todos.
A reelembrar: Sérgio Ferro foi personagem do Bo´43 (abril´2004),
que registrou sua conferência, noa dia 10 de março de 2004, a
convite do ex-presidente Paulo Sophia e seu retorno à sede do IAB,
depois de 30 anos de ausência, no auditório Kneese de Melo literalmente lotado por jovens e antigos companheiros.

Este boletim é uma publicação oficial do IAB
Instituto de Arquitetos do Brasil • São Paulo
Presidente: Arnaldo Martinho
Editor: José Wolf
Coordenação editorial: Lilian Dal Pian

Arte: Eder Alencar de Figueiredo
Fotos: Ari França
Apoio: Emerson Fioravante
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Atenção: o código da entidade
a ser preenchido no formulário
da Art é 064. Não se esqueça de
preenchê-lo para que os 10% do
valor da taxa sejam repassados
ao IAB

Mídia

Arquitetura & Fotografia
Arquitetura & fotografia - O arquiteto Francisco Prestes Maia
(Chico), que participou da Diretoria do IAB/SP, na gestão de Gilberto
Belleza e Paulo Sophia, acaba de lançar o site (www.fotoarq.com.br).
Objetivo? Discutir e registrar a produção arquitetônica contemporânea.
Chico, que elaborou o ensaio fotográfico sobre o bairro de Sta. Ifigênia (Bo 49), além de produzir fotos para a AU e a revista Projeto/Design,
diplomou-se arquiteto, em 96, pela Belas Artes, em São Paulo.
Ao citar o fotógrafo francês Marcel Gautherot, que construiu,
através da fotografia, um rico acervo sobre a produção arquitetônica
brasileira dos anos 50/60, ressalta que o novo site pretende abrir um

novo canal de comunicação e expressão, para o registro histórico e
arqueológico da produção contemporânea para as novas gerações
de arquitetos brasileiros\inf. fone (11) 83 83 0880/ E-mail: fotoarq@
uol.com.br.

Divulgação/IAB

Catalogo da 6ª BIA
sócios do iab-sp: R$ 50,00
não sócios do iab-sp: R$ 70,00

Livro Descontinuidade: Arquitetura
Contemporânea Norte de Portugal
preço único: R$ 30,00

Catalogo da 5ª BIA
sócios do iab-sp: R$ 30,00
não sócios do iab-sp: R$ 40,00

In Memoriam

Roberto Amá

M
M

4 de junho, o arquiteto
Roberto Amá. Paulistano de nascimento , diplomou-se arquiteto pela
Louisiana University, EUA, em 1989.
Com escritório próprio, na capital, foi
vice-presidente da AsBEA, na gestão de Henrique Cambiaghi (2003/05).
orreu no dia

Atento aos avanços tecnológicos, foi responsável por vários
projetos na área industrial, para empresas, como a Avon, Sadia,
Golgate, Gessy etc.
Segundo Daphnie Angourakis, uma de suas colaboradoras, “Amá
nos deixa como legado a marca de um mestre e de um professor,
seu entusiasmo e paixão pela Arquitetura, além de seu toque de irreverência e bom-humor”.
Sempre esteve presente nas entidades de classe, contribuindo
ativamente para o aperfeiçoamento da profissão.
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Concurso

Um campus,
em Diadema, SP

C
C

onForme o

regUlamento

Foi divUlgada,

no Final de maio, a lista dos projetos e

ConCUrso naCioUniversidade Federal de são paUlo – UniFesp, em diadema, sp. dos 103 projetos insCritos, 58 trabalhos
eqUipes venCedores do
nal para o CampUs da

entregUes partiCiparam da seleção Final Feita por Uma

Comissão

jUlgadora.

A Comissão Julgadora, composta pelos arquitetos Maria Elisa
Baptista e Eduardo Luiz Paulo Riesecampf de Almeida, indicados pelo
IAB, Luciano Diniz Guttilia e João Carlos Bross, indicados pela Unifesp
e Luiz Carlos Theophilo, indicado pela Prefeitura de Diadema, além

Premiados

1ºlugar

Equipe: Karlos Ervin Kaltmaier,
Marlos Hardt, Günther K. Jr., Paulo José
Vaarwerk e Eduardo Paranhos Coelho/
Curitiba, PR
Parecer da CJ: Segundo o júri “foi o projeto
que melhor harmonizou os requisitos do Edital,
com uma solução que atende plenamente às
demandas funcionais, demonstrando
compreensão do programa e boa
estratégia de implantação...” A
Comissão, porém, recomenda o reestudo da circulação da
praça principal.
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dos consultores João Honório de Mello Filho e Sérgio Roberto de
Amorim, reuniu-se nos dias de 22, 23 e 24 de maio, na sede do
IAB/SP, para analisar cada trabalho, com o objetivo de identificar os
trabalhos que melhor respondessem aos requisitos definidos pelo
Edital e Regulamento do concurso.
A Comissão, a príncípio - segundo a Ata – registrou o “bom
nível dos trabalhos apresentados, o que demonstra o interesse pelo
tema e a oportunidade do concurso”. Entretanto, acrescentou “nenhum trabalho atendeu plenamente às expectativas em relação à
compreensão do tema e sua inserção local”.
Após a série de análises e discussões, foram indicados os seguintes vencedores. Acompanhe:

2ºlugar

Equipe: Vinicius H. Andrade e
Marcelo Morettin (autores), Marcelo
Rosa, Márcio Tanaka, Marina Mermelstein,
Merten Nefs, Thiago Duarte e Renata
Andrulis/São Paulo, SP.
Parecer da CJ: “Uma solução plástica
expressiva, com boa resolução do
programa, articula ao longo de esplanada
generosa mas que apresenta alguns
problemas de acessos e fluxos
operacionais.”

3ºlugar

Equipe: Adilson Costa Macedo
(autor), Bruno Padovano, Roberto
Righi, Patrícia Bertacchini, Luciano
Gersonimo e Sérgio Valle Dias Jr. (coautores) / São Paulo, SP.
Parecer da CJ: “Um projeto de implantação
cuidadosa, com adequada abordagem da
escala e da questão ambiental. A
organização do bloco central
necessitaria de melhor adequação
quanto aos aspectos
funcionais”.
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Concurso

Menções honrosas
Equipe:
Lílian e Renato
Dal Pian (autores), Oliver
Scheepmaker, Ricardo
Canton, Leonardo Gomes e
Rodrigo Kim (colaboradores).
Parecer da CJ: “Uma
apresentação requintada, com
partido claro, porém
desenvolvido com alguns
excessos”

Equipe:
Luciano M. Soares,
Guilherme Lemke Motta,
Marcelo Ursini, Sérgio Salles,
Amanda C. Spadotto, André Y.
Ciampi, Carolina Okamoto, Cristina
Tosta, Danilo Terra, Frederico Meyer,
Gustavo Jacob e Reynaldo M. Gatti,
Parecer da CJ: “este projeto
destaca-se pela solução de
acesso e sua articulação
com o entorno...”

Equipe:
Anderson Freitas,
Acácia Furuya, Anne
Dieterich, Cristina de Brito
Marini, Juliana de Araújo, Mário
Moura Filho, Moreno Zaidan
Garcia, Pedro Armando de Barros
e Rodrigo Mendes de Souza.
Parecer da CJ: “Um projeto
com forte impacto
estético...”
J.W.
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Eleição iab/dn

Com
Belleza,
o IAB
abre
nova
página

A

Sucessão – o ex-presidente, Demetre Anastassakis (à esquerda) e o novo presidente, Gilberto
Belleza (à direita).

os 44 anos, o arquiteto paulista Gilberto
Belleza, vice-presidente da gestão Demetre
Anastassakis, professor de Projetos da
Universidade Mackenzie, ex-presidente do
IAB /SP por duas gestões, profissional
atuante, é eleito presidente do IAB nacional.

Acompanhe , a seguir, o relato do arquiteto Edson Elito sobre a
eleição do novo presidente e da nova Diretoria do IAB nacionais, em
Brasília.

Presença marcante
– Na primeira fila (da
esquerda para a
direita): os expresidentes do IAB/DN,
Ciro Pirondi, Haroldo
Pinheiro, Miguel
Pereira (atrás), Fábio
Penteado e Carlos. M.
Fayet.

MEMÓRIAS DO 124º COSU, Brasília.
Quarta-feira - 10 de Maio de 2006 à tarde: caixa de entrada de
mensagens lotada com e-mails enviados por arquitetos do Conselho
Superior do IAB - COSU, de Norte a Sul do país, com plataformas de
gestão, alertas apocalípticos, conclamação à unidade, réplicas, tréplicas... tudo apontava para um frenesi deflagrado pela disputa
eleitoral que dois dias depois aconteceria em Brasília, com a participação da Direção Nacional do IAB.
Romeu Duarte, ex-presidente, da entidade em sua mensagem,
alerta: “Quem avisa, amigo é...estamos de novo, diante da opção
entre paulistas x cariocas”, requentada. Mas não era bem isso. À
noite, no avião, reli as mais de 50 páginas de mensagens, que numa
leitura mais atenta demonstrava haver ali propostas a serem consideradas para o presente e para o futuro do IAB, inclusive nas entrelinhas dos textos menos colaborativos.
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Com relação a São Paulo, uma ameaça no ar da Internet: “...São
Paulo racha!”, numa referência aos dissidentes: foram três, que
avisaram que votariam contra o próprio Departamento, fato sobrepujado pela união das forças que se opuseram na última eleição do
Departamento. Duas candidaturas estavam colocadas: a da Chapa
1, encabeçada pelo atual presidente nacional Demetre Anastassakis,
do Rio de Janeiro e a da Chapa 2, encabeçada por Gilberto Belleza,
de São Paulo, com João Suplicy, do IAB/PR.
Quinta-feira - Brasília nesta época do ano é bonita de dia, com
seu céu incomparável e seu clima ameno e à noite, o friozinho, as
estrelas e o luar nos fazem lembrar que estamos no centro do Brasil,
sem falar da sensação que é caminhar pelas Superquadras tão verdes
ou rodar pelos eixos contemplando o urbanismo e a arquitetura
únicos, como também era possível vê-la didadicamente, do terraço
no último andar do Hotel Manhatan Plaza, onde ocorreu a 124ª
Reunião do COSU.
Os candidatos apresentam as plataformas e as chapas a começar
por Demetre Anastassakis, que ao defender sua gestão, faz autocrítica quanto ao encaminhamento frágil para a criação do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, assim como em relação ao Brasil estar
como membro inativo na União Internacional de Arquitetos – UIA e à
sua dificuldade de comunicação com os Departamentos.
Mas, mostra como avanços de sua gestão, o programa “Direito
à Arquitetura” e a realização de concursos de Arquitetura com remuneração mais significativa, propondo que os arquitetos procurem
trabalhar para os mais pobres para se criar um novo mercado em
oposição à disputa por “mercados já consagrados”, como incorporações imobiliárias, e conclama os arquitetos ao empreendedorismo,
alerta, ainda, que o IAB não é um fim, mas um meio para a luta pela
arquitetura e conclui afirmando que se não errou politicamente,
então pleiteia a re-eleição, pela Chapa 1.
A seguir, Gilberto Belleza apresenta os principais pontos da
plataforma da Chapa 2, que propõe, entre outros objetivos: administração descentralizada, manifestação do IAB em relação à vida política e cultural do Brasil, atuação do arquiteto em todas as faixas
econômicas ampliando seu campo de trabalho, enfrentar a entrada
dos escritórios de arquitetura estrangeiros, abrir a possibilidade de
concursos com características específicas e diversificadas, rediscutir
a forma de encaminhamento da criação do CAU e fortalecer os Departamentos do IAB.

E justifica, que apesar de ser vice-presidente de Demetre, não
teve oportunidade de participar da gestão. João Suplicy complementa com comentários sobre a atuação do IAB no plano da formação
profissional e da educação da sociedade em relação à arquitetura.
Sexta-feira: o clima é tenso com discursos cada vez mais inflamados e acusações múltiplas, gritaria no plenário, os bastidores esquentam com articulações, as projeções indicam disputa acirrada e
sem definição. Conselheiros manifestam no plenário apoio a uma ou
à outra chapa, outros se manifestam descontentes com a falta de
consulta, há ameaça de votos nulos e em branco.
Procede-se, enfim, a votação secreta com chamada nominal
dos conselheiros vitalícios, que são os ex-presidentes nacionais,
que deram uma demonstração histórica ao prestigiarem a eleição.
A destacar, a presença de oito ex-presidentes: Fabio Penteado
(SP) , Benito Sarno (BA), Miguel Pereira (SP) , Campello Costa
(CE), Ciro Pirondi (SP), Gregório Repsold (ES), Maximiliano Fayet
(RG) e Haroldo Pinheiro (DF). Em seguida, votam cada conselheiro por Departamento e, finalmente, os membros da DN. Ao final,
são contabilizados 100 votantes. Presentes 22 Departamentos
dos 27 existentes.
Resultado? Abertas as duas urnas, inicia-se a apuração com a
contagem dos votos que mostra, a princípio, equilíbrio entre as duas
chapas quase até o fim, quando, de repente, a Chapa 2 sai à frente
e abre dez votos de diferença vencendo a eleição por 54 votos a 44,
um branco e um nulo.

Em seguida, a nova Diretoria (veja box) é empossada e Gilberto
Belleza assume a presidência da DN que , ao reconhecer o esforço
de seu antecessor pelo IAB, defende a cooperação entre todos os
Departamentos, o respeito e a união.
À noite, a solenidade de posse no Iate Clube de Brasília propiciou
a descontração e o congraçamento de todos e o indefectível baile.
Presenças da arquiteta Raquel Rolnik secretária nacional de Programas
Urbanos, representando o Ministro das Cidades Marcio Fortes de Almeida, do administrador de Brasília, arquiteto Luis Antonio Almeida
Reis, da presidente do CREA/DF, engenheira Lelia Barbosa de Souza Sá
e do presidente do IAB/DF, arquiteto Luiz Otávio Alves Rodrigues.
Sábado - 13 de maio, entre mortos e feridos, todos se salvaram: foi
reconhecida a acolhida impecável do Departamento do Distrito Federal
e o dia foi dedicado à primeira reunião sob a nova Direção, que deixou
no ar a fala e advertência de Antonio Carlos Campello Costa, do Ceará,
ex-presidente nacional “...a Direção Nacional não deve ficar encastelada
... se estivermos todos juntos, faremos o que quisermos”.

Nova Diretoria – À
mesa, membros da
Nova Diretoria (veja
box): Edson Elito,
Renato Nunes,
Ubyrajara Gilioli, João
Suplicy, Gilberto
Belleza e Maria José
Feitosa.

EDSON ELITO, DO CONSELHO SUPERIOR
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Cosu

E N T R E V I
Um IAB mais
ágil e presente
Em relação ao Nordeste, onde muitos criticam a
falta de interação entre a Direção Nacional e os
proﬁssionais da região, o que pretende fazer?
GB Pretendo ter nos colegas do Norte/Nordeste o apoio e a indicação do direcionamento a dar para essa nossa atuação, sem um
caráter paternalista, mas com uma cobrança em como agir. Temos
que aceitar o nosso grande território e nossa diversidade cultural
como um mecanismo positivo que nos ajude a mostrar essa diversidade. Afinal, são esses colegas que melhor conhecem suas realidades
locais, que poderão nos ajudar a traçar nosso papel.
Passa por aí também um direcionamento firme que pretendemos
dar no sentido de uma descentralização, principalmente com nossos
vice-presidentes regionais, que estão mais próximos de suas bases.

Gilberto Belleza
Presidente do IAB/DN

P
P

ara o ConheCimento dos assoCiados, o boletim
reprodUz a entrevista Com o novo presidente

iab naCional, gilberto belleza, prUbliCaaU (no 147).
ConFira:

do

da originalmente pela revista

Você acabou de ser eleito o novo presidente do IAB
nacional, num momento crítico do país, na condição de
um dos mais jovens presidentes da entidade. Qual a sua
proposta de renovação?
gb A primeira questão é dar uma agilidade nas decisões da entidade com uma maior divulgação dessas decisões e das atividades desenvolvidas. A segunda questão é uma maior participação da entidade nas
questões nacionais, fazendo com que o IAB, na medida do possível,
sempre se manifeste em relação às questões principais do país. Ao
mesmo tempo, reforçar a atuação da Entidade nas questões especificas
profissionais e culturais dos arquitetos, dando ampla divulgação a
esses posicionamentos, sem ferir jamais a representatividade de nossos
Departamentos que são a base da Direção Nacional.
Além de proﬁssional atuante, professor da
Mackenzie, você já foi, também, presidente do IAB
paulista em duas gestões dinâmicas e, inclusive, vicepresidente da gestão nacional de Demetre
Anastassakis. Dessa vivência que valores gostaria de
agregar ao IAB/DN?
GB Em primeiro lugar um conhecimento profundo do dia a dia da
Entidade e suas relações profissionais e políticas. Em segundo lugar
uma vivência das principais lutas desenvolvidas pela Entidade e uma
visão de como enfrentá-las e como avançar, e aí sim uma visão diferenciada, com novas perspectivas de implementação, com uma visão
de um presidente que atua num novo momento do IAB.
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E, com relação aos organismos internacionais, como
a UIA ?
GB Será feito um grande esforço no sentido de tentarmos voltar o
quanto antes a recuperar nossa representação, quitando nossas
pendências, que não são pequenas. Ao mesmo tempo, valorizar
nossa cultura arquitetônica no panorama internacional, mostrando
a qualidade de nossa produção e de nossos arquitetos. O recente
Premio Pritzker obtido pelo colega Paulo Mendes da Rocha nos
ajudará muito com isso.
Há algum projeto especial quanto à América Latina?
GB O mesmo do panorama internacional, porém pelo fato de estarmos mais próximos, poderemos ter um relacionamento e uma identidade diferenciada, o que nos une frente ao panorama internacional.
Em relação ao país, que enfrenta ainda desaﬁos na
área urbana, habitacional e social, qual sua posição?
GB Os problemas de nosso país na área urbana, habitacional e
social são muito grandes, e a participação dos arquitetos na contribuição da solução desses problemas ainda é muito pequena. Esperamos poder contribuir no sentido de marcar um posicionamento
mais forte do IAB e dos arquitetos frente a essas necessidades.
E como ﬁca a modernização do IAB no campo da
comunicação e divulgação na mídia impressa e digital?
GB Esse é um ponto que pretendemos agir de maneira muito
eficiente e rápida.
A Internet pode ser uma grande aliada nossa no sentido de dar
agilidade em nossas comunicações para todo o país e até mesmo
internacionalmente.
Enﬁm, ao concluir seu mandato, em 2008, como
gostaria de ver o IAB?
GB Com o nosso Conselho Profissional criado e com uma grande
participação dos arquitetos no IAB, que estará permanentemente se
posicionando frente aos problemas nacionais, culturais e profissionais
dos arquitetos.
JOSé WOLF

S T A D O S
Com informação,
comunicação e
transparência
Como você analisa essa eleição, na qual a região Sul
volta a dirigir o IAB-DN?, E na qual você foi eleito vicepresidente?
JS Todas as regiões do país têm suas potencialidades e poderiam
ter postulado seu pleito à DN. Indivíduos ligados ao IAB, dispostos
de intenções edilícias, que por acaso são da região Sul, a partir de
seus históricos institucionais, apresentaram propostas viáveis às
atuais necessidades do Instituto, com enfoque na integração entre a
Direção Nacional e seus Departamentos Estaduais.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer os colegas do Conselho Superior do IAB, pelo seu voto de confiança na participação do
Departamento do Paraná em composição com o Departamento de
São Paulo, na gestão que agora se inicia.
Como, em sua opinião fazer a conexão com outras regiões do país, como o Nordeste?
JS Se pudesse resumir com duas palavras a época em que vivemos,
seriam estas: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
A partir dessa pontuação, na era da rede virtual, não vemos o mínimo problema em promovermos a integração entre as Regiões ou
Departamentos do IAB.
Assim, a Gestão 2006/2007 do IAB-DN já está formando o grupo de
comunicação integrada dos componentes do COSU do IAB. Com isso,
não permaneceremos com informações estanques, a serem atualizadas duas vezes por ano. Afinal, é obrigação da Direção Nacional do
IAB promover o pensamento e o debate institucional contínuo entre
as regiões da federação brasileira.

João Virmond Suplicy Neto
Vice-presidente do IAB/DN

A Chapa do IAB-SP e IAB-PR
vence a Eleição do IAB-DN
A chapa de São Paulo e Paraná, tendo o Arq. Gilberto Belleza como presidente e o Arq. João Suplicy com Vice-Presidente,
vence a eleição da Direção Nacional do IAB ocorrida no dia
12.05.06 em Brasília.

Que projeto diferencial você propõe para o IAB?

JS Se fosse apresentar o projeto diferencial para o IAB, teria que
pontuar e discorrer sobre todos os itens da plataforma que apresentamos. Encaro-a como meta de gestão e não meramente como pauta
eleitoral. Mas, poderia restringir o foco em duas questões básicas,
porém de extrema importância para a atualidade do IAB:
1) a participação fundamental do IAB nas questões públicas tais como
a erradicação do déficit habitacional, o questionamento dos governantes e a participação no projeto de gestão das cidades.
2) a formação imediata do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o
CAU. Não é mais possível a evasão de trabalhos das mãos dos profissionais habilitados para exercerem a profissão de Arquiteto. Enfim,
é um desserviço à sociedade, o espaço destinado ao homem ser
criado por profissionais inabilitados, negligenciado da legalidade e
endossado por um sistema que não nos serve mais. Quando se
possibilita visibilidade analítica, os fatos se tornam claros e as soluções possíveis e com ética e bom senso, e daí surge a lógica da
viabilidade.
J.W.

Nova Diretoria IAB-Direção Nacional 2006-2008
Presidente: Gilberto Belleza
Vice Presidente: João Suplicy
Vice Presidente Região Sudeste: Anderson Fioreti - (ES)
Vice Regional Centro-Oeste: Gilson Paranhos - (DF)
Vice Regional Norte: Aline Siqueira - (AM)
Vice Regional Nordeste: Cláudio Bergamin - (AL)
Secretaria Geral: Maria José Gomes Feitosa
Diretor Administrativo: Renato Nunes
Diretor Financeiro: Edson Elito
Diretor Cultural: Ubyrajara Gilioli
Diretor Extraordinário Relações Internacionais: Miguel
Pereira
Diretor Extraordinário Campo Profissional: Pedro Paulo
Melo Saraiva
Diretor Extraordinário de Patrimônio: Jéferson Dantas
Navolar
Diretor Extraordinário de Gestão: Carlos Domingos Nigro
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Registro

A cidade tem jeito? Depende!
Fotos: Galvão Maldonado

“Pensa a Comissão de Políticas Urbanas e Plano Diretor do IAB/SP”

C

onfira, numa sinopse jornalística, as considerações do documento elaborado pela

Comissão sobre a cidade de São Paulo, que
poderá nortear decisões políticas urbanísticas de outras cidades do interior.

O papel que crescentemente a metrópole paulistana exerce
como pólo de serviços de um terciário avançado depende fundamentalmente para o seu sucesso de que seu território seja organizado para a cidade se tornar ambientalmente mais saudável, humana e produtiva...
Para isso, conforme observa o Documento, deverá ser revertida
a manutenção da extrema desigualdade social, geradora do aumento assustador da violência urbana e de um esvaziamento do espaço
público como ambiente de convivência humana...
Com esse objetivo, o IAB defende a imperiosa necessidade de
se constituir um consenso básico social entre os vários setores da
sociedade, privilegiando o capital produtivo contra o especulativo.
Assim, quanto à questão da organização de seu território e de
seu adensamento, o IAB se posiciona claramente a favor de seu
adensamento, mas com qualidade de vida. Que implica, entre outras
iniciativas:
- a recuperação do ambiente das vias, praças e áreas verdes como
espaço de vivência, revertendo-se, assim, o processo de degradação
de amplas áreas e vias estruturais da cidade...
Entre dois modelos de urbanização – o europeu e o norte-americano, a Comissão sugere:
- o modelo de cidade deve ser muito mais o europeu, densa e
servida por sistemas de transporte coletivo eficiente e de qualidade,
de modo a atrair como usuários a maioria dos cidadãos...
O modelo norte-americano, que propõe uma malha viária e estacionamentos capazes de suportar a demanda de uso predominante do automóvel (portanto), não é viável entre nós devido a seu alto
custo econômico, social e ambiental.
Ao mesmo tempo, o Documento ressalta que a recuperação do
ambiente das vias públicas e áreas verdes em geral, como espaço
público, de vivência na cidade, passa pela necessidade imperiosa de
se rever o processo de degradação de vastas áreas urbanas.
A questão da degradação da ambiência e da urbanidade, enfim,
deve ser exposta claramente ao debate da sociedade.
Enfim, o poder público, por meio de suas empresas de desenvolvimento urbano (defende o Documento), deve antecipar-se às ocupações irregulares, promovendo áreas urbanizadas dotadas de infraestrutura e planos reguladores, recolocando-os no mercado de forma
a atender a uma política urbana com função social e acesso democrático social e acesso democrático.
Conclusão:
Uma cidade policentrada (conclui o Documento), certamente
atenderá melhor ao cidadão morador desta gigantesca metrópole.
J.W.
Mutação – São Paulo, uma cidade lampsesta, em permanente evolução

12 BO 54 • ABR/MAI/JUN 2006

Atenção! Veja a íntegra do Documento no site do IAB/SP:
www.iabsp.org.br

Núcleos

Piracicaba, uma cidade
voltada para o rio

C

onheça, a seguir, o perfil da cidade de

Pi-

racicaba, no interior paulista, com 400 mil
habitantes, cujo

Nú-cleo/IAB é presidido
Francisco de Assis Car-valho
Ferraz Jr., num universo de 160 arquitetos
cadas-trados e 30 associados.
pelo arq.

Houve um tempo, não muito remoto, quando o co-mércio de
peixes em Piracicaba era feito no local da pesca, direto com o pescador. Dourado, mandi, lam-bari, variedades de pescaria que se
compravam logo ali, muito perto do centro da cidade. E eram, além
de saborosos, também vistosos, pois davam um espetá-culo à parte
saltando acima das águas da corredeira que felizmente ainda é
cartão postal da cidade.
Apesar da poluição do seu rio, Piracicaba não lhe deu as costas
tratando-o como um esgoto a céu aberto como vem acontecendo
em muitas cidades ribeiri-nhas. A relação cidade-rio é tão estreita
que existe um mu-seu da água inserido entre as pedras da cachoeira. Na outra margem permanece o parque do Engenho Central
que, de-sativado da sua função original, vem abrigando eventos
cul-turais importantes (entre outros, o Salão de Humor). Na revitalização da Rua do Porto, em implantação, o Projeto Beira Rio tão
bem interpreta a vocação da cidade, cuja autoria é do arquiteto
Eduardo Martini, que esteve presente na última Bienal de Arquitetura em São Paulo. A primeira etapa da implantação do projeto foi
concluída tendo a coordenação da obra executada pela arquiteta
Renata Toledo Leme.
O ponto de partida para a urbanização da cidade foi o local onde
aportaram os bandeirantes que aqui fincaram raízes em 1767. Mais
tarde a cidade cresceu vigorosamente em função dos ciclos de riqueza da agricultura que se desenvolveu.
Particularmente notáveis no crescimento urbano foram os ci-clos
do café e da cana-de-açúcar. Como conseqüência desses períodos de
prosperidade ficaram exemplos marcan-tes na arquitetura dos casarões,
igrejas e escolas. A cidade abriga com orgulho a respeitadíssima Escola Superior de A-gricultura Luiz de Queiroz. E tem, entre seus filhos
ilustres, o pintor, desenhista e gravador Ermelindo Nardin.
Com o relativamente recente fenômeno de industrialização na
cidade, a urbanização deslocou suas diretrizes e hoje a paisagem
apresenta os sinais das rápidas transformações em andamento: a
verticalização, a malha viária expandindo em direção a pólos de desenvolvimento como Campinas e São Paulo são alguns exemplos.
Um aspecto negativo das mudanças é a voracidade com que se
substituem as edificações, como se detonam rapida-mente obras com
significados importantes na história da ci-dade e do povo que a
construiu. A praça central e seus ar-redores revelam os resultados. O
uso da praça como lazer e ponto de encontro mudou radicalmente:
bancos e comércio tomaram o lugar de teatros, cinemas e bares. À
noite, a sim-ples troca de lâmpadas não reverteu a fuga do cidadão
pa-ra o shopping-center.
Na reativação da Praça José Bonifácio foram desenvolvidos vários
projetos de intervenção entre eles um que nos pare-ceu singular, uma
proposta sofisticada para se obter o singe-lo, criado pelo escritório
de arquitetura MMBB.

Memorial à República – Projeto premiado (da equipe Ângelo Bucci e Álvaro Puntoni)
em concurso promovido pela Prefeitura de Piracicaba, com apoio do IAB paulista.

Outros projetos importantes têm permitido a introdução da arquitetura contemporânea no cenário piracicabano como, por exemplo, o
teatro municipal projetado pelos arquitetos Arnaldo Martino e Antônio
Sérgio Bergamin, além de edifica-ções comerciais e casas projetadas
pelos arquitetos Paulo Mendes da Rocha, Joaquim Guedes, Pedro Cury,
Fábio Pen-teado. Entre outros projetos relevantes ainda não executados
temos: o Memorial à República de autoria dos arquitetos Ân-gelo
Bucci e Álvaro Puntoni escolhido por meio de um con-curso realizado
pelo IAB/SP; o projeto de revitalização para o Mercado Municipal de
autoria do escritório Una Arquitetos também premiado pelo IAB/SP e
o projeto de revitalização para o Engenho Central de autoria do escritório Brasil Arqui-tetura, de Marcelo Ferraz e Francisco Fanucci.
Não podemos deixar de mencionar aqui que no presente momento o novo Plano Diretor e a nova lei de uso e ocupa-ção do solo
estão aguardando aprovação na Câmara dos Vereadores e, se aprovados, deverão provocar alterações profundas e conceituais quanto
ao código de obras. O obje-tivo é reordenar o crescimento da cidade
promovendo o de-senvolvimento com qualidade de vida para a
atual e as futu-ras gerações. Ao conjunto das propostas apresentadas
de-nominou-se Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de
Piracicaba. O mesmo começou a ser desenvolvido em 2003 e vem
substituir o plano anterior de 1995. As equipes técnicas que participaram do trabalho foram coordenadas pelo Ip-plap, Instituto de
Pesquisas e Planejamento de Piracicaba, criado em 2003 e cuja meta
é incentivar modos de atuação junto à comunidade, planejando ações
que estimulem uma relação produtiva de compartilhar-se as responsabilidades entre o cidadão e o poder público no lugar onde se vive,
e-levando o civismo e a valorização da história da cidade.
Sueli Totti Weiss, arquiteta - urbanista é diretora-geral do Núcleo Piracicaba / IAB/SP.
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Cena urbana

Depois do terror, a esperança.
E a reconstrução.

A
A

pós a Chamada

“semana

sangrenta”, qUe

atingiU a Capital e várias Cidades do
do de

são paUlo,

em maio

(veja

esta-

nota),

Fomos sUrpreendidos por oUtros episódios
relaCionados, desta vez, à

arqUitetUra..

O apagão do Masp: um alerta
Consagrado, ao lado do Copan, como um dos grandes ícones da
Arquitetura Moderna Brasileira e um dos mais importantes cartões
postais da capital paulistana, o Masp – Museu de Arte de São Paulo,
projeto de Lina Bo Bardi, foi motivo de uma ampla polêmica, que
constrangiu a sociedade cultural e intelectual paulistana.
Motivo? A Eletropaulo decidiu, por falta de
pagamento, cancelar o
fornecimento de energia
ao museu, que ficou às
escuras.
O episódio, apesar de
solucionado, temporariamente, deixa, segundo o
professor Teixeira Coelho,
da USP, uma lição e um
alerta. Ou seja: “não há
solução para qualquer projeto cultural, como um museu, sem a participação da iniciativa privada,
do poder público da sociedade civil”, conforme assinalou numa entrevista à CBN e, depois, no artigo “A ponta do iceberg” publicado no caderno Mais da “Folha” (28/5).
A formação de uma “Sociedade de Amigos” do MASP eficiente,
sem caráter burocrático, a exemplo do que fizeram as Diretorias do
Museu da Casa Brasileira e da Pinacoteca do Estado seria, sem dúvida
– segundo Teixeira Coelho, autor do livro “Guerras Culturais” – uma
das soluções ou saídas possíveis para a sobrevivência do museu.

Minhocão
A equipe de Juliana Corradini e José Alves venceu o concurso do
novo Minhocão promovido pela Prefeitura paulistana. Em segundo
lugar, ficou a proposta do arq. Fernando
Gutierres e, em terceiro, a do arq. Marcel Monacelli. O concurso, conforme registrou o BO`53 (na
página 20) não contou com o apoio oficial do IAB/SP. Mas,
em nome da transparência defendida pela atual gestão, o Boletim
registra o fato. O projeto vencedor propõe, entre outras soluções,
fechar o elevado com um invólucro metálico e a criação de um jardim
suspenso. Quem viver, verá...
Atenção: Participe do debate sobre o tema no dia 11 de agosto na sede do IAB/SP.
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A “Casa Modernista” em ruínas.
Outro fato negativo a registrar: a “casa modernista”, da Vila
Mariana, projeto de Gregori Warchavchik, de 1927, apontado como
um dos pioneiros da Arquitetura Moderna Brasileira, está em ruínas,
conforme denunciou reportagem (assinada por Fábio Schivartche) no
jornal “Folha de S. Paulo”, no dia 14 de maio.
O projeto, que foi construído em 1927, para servir de residência
oficial do casal Warchavchik, com volumetria de linhas simétricas e
cores brancas, na Rua Santa Cruz, Vila Mariana, continua a brilhar
nas páginas de muitos de revistas e compêndios de Arquitetura, mas,
a realidade é outra. Segundo o arquiteto Alberto Xavier, - co-autor
do livro “Arquitetura Moderna Paulistana” -, o projeto, inspirado na
obra dos mestres do racionalismo europeu, entre os quais, Adolf Loos,
não teve lamentavelmente o cuidado de preservação que merecia.
O paisagismo desenvolvido por Mina Klabin, esposa de Gregori,
à semelhança do projeto da “Casa Modernista”, da rua Itápolis, no
bairro do Pacaembu, agregou elementos da flora brasileira, como o
cactus, “símbolo de nosso tropicalismo”.
Segundo porta-vozes de órgãos que cuidam do patrimônio
cultural, a situação da “casa modernista” é, realmente, “emergencial”. E, na opinião do prof. Nestor Goulart Reis Filho o fato reflete,
sem dúvida, “a falta de interesse político com a preservação da
história nacional”.
O arquiteto, que chegou a trabalhar com Lucio Costa, no Rio e
que morreu em 1972, foi autor, também, de outros projetos marcantes, incluindo os das sedes de clubes tradicionais paulistanos, como
o Paulistano, Hebraica, Tietê e Pinheiros, além da residência Luiz da
Silva Prado, no Pacaembu.

Copan aos 40 anos
E, no dia 24 de maio, a
mídia celebrou os 40
anos do edifício
Copan, projetado
por Oscar Niemeyer. Inaugurado
em 1966, ele se
transformou, ao
lado do Masp,
numa das refe-

rências arquitetônicas da capital paulista, comprovando que a Arquitetura pode (e deve) qualificar a paisagem arquitetônica de uma cidade. Foi, inclusive, cenário do filme “Cleo e Daniel”, inspirado num
romance do psicólogo Roberto Freire.
O Copan, enfim, que passou por um projeto de restauro, nos
anos 90, coordenado pela equipe do escritório de Ciro Pirondi, expresidente do IAB/DN, será objeto de um novo projeto de reformulação e ampliação, no qual se prevê uma fachada totalmente iluminada à noite.
Implantado num perímetro urbano privilegiado da capital, o
Copan convive com outros vizinhos ilustres, entre os quais, o
edifício Esther, de1935, de Vital Brazil, o ABC (1950), de Oswaldo
Bratke, o Terraço Itália, de Franz Heep, a agência central do Bradesco, de Carlos Lemos, a Biblioteca Mário de Andrade, de Jacques
Pilon, a Galeria Metrópole (1960), de Giancarlo Gasperini e
Salvador Cândia, considerado o primeiro shopping-center de São
Paulo, o antigo edifício-sede do jornal “O Estado de S. Paulo
Paulo”, de Jacques Pilon , além da agência Banespa, na Praça da
República, de Carlos Brakte, o edifício Eifeel, do próprio Niemeyer,
o edifício-sede do IAB, de autoria dos arqs. Abelardo de Souza,
Galiano Ciampaglia, Hélio Duarte, Jacob Ruchti, Rino Levi, Roberto Cerqueira César e Zenon Lotufo, e o edifício “Louvre”, na
Avenida São Luís, de Artacho Jurado, dos anos 50, além de um
edifício residencial exemplar, na esquina da sede do IAB, projetado por Kneese de Mello.

O resgate da Repùblica

Não à violência

O

iab,

qUe lUtoU Contra a ditadUra, nos anos

60

e

70,

também marCoU presença Contra os atos de violênCia, qUe

atingiram a Capital e oUtras Cidades do estado, nos dias
11,12 e 13 de maio de 2006. para o registro da história,
o boletim reprodUz a nota do institUto divUlgada no site
do iab/sp (WWW. iabsp.org.br). ConFira:

O IAB-SP manifesta sua repulsa ao clima de violência em
São Paulo

E, finalmente, uma notícia positiva. Qual?
Implantada no centro da capital do Estado do Estado de São
Paulo, a Praça da República, inaugurada em 1904,
está sendo
restaurada pela Emurb – Empresa Municipal de Urbanismo, com
projeto coordenado pela arq. Lucia Miyuki, de acordo com normas
estabelecidas pelo DPH – Departamento do Patrimônio Histórico.
O projeto, segundo explica a arquiteta, objetiva, entre outros
pontos, resgatar o traçado original da praça, que passou por um
longo processo de degradação ambiental, recuperar as esculturas de
bronze, como a do “Mercúrio em repouso”, produzida pelo Liceu de
Artes e Ofícios de São Paulo e a do “poeta Álvares de Azevedo”, de
autoria de Amadeo Zani, além de requalificar o lago central e o
paisagismo da praça, que constitui um dos raros “pulmões verdes”
do coração da capital.
Assim, o principal objetivo – ressalta Miyuki, especialista em
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – é a de devolver à população um espaço público, com tantas potencialidades ambientais
e naturais, em pleno centro da capital, em nome da cidadania e da
qualidade da vida urbana.

O crime organizado se espelha na impunidade geral da nação em especial a impunidade que assistimos no Congresso Nacional e na corrupção que grassa de forma crônica
e disseminada no trato da coisa pública.
Contribuem para a formação desta permissividade à criminalidade um Sistema Judiciário benevolente e intimidado cuja ação é agravada pela missão de um Poder Executivo
incapaz de executar uma política de segurança coordenada e abrangente.
Patrocinam (ou prepararam o território para) este caos: a estagnação econômica de
décadas que retiram a perspectiva de trabalho digno e crescimento de vastíssima parcela
dos jovens brasileiros, jogando essa força de trabalho nos braços das organizações criminosas; junte-se ainda a isto a dissolução familiar e moral, como a falta de habitação
adequada; de educação universal; de lazer e cultura para todos.
A cidade sem o planejamento adequado e sem as condições mínimas de convivência
cidadã, fica a mercê desta guerrilha urbana que o narcotráfico nos impõe.
As periferias e as favelas devem ser urgentemente cuidadas pelo Estado mediante
obras que se caracterizem pela qualidade da Arquitetura e do Urbanismo, tal como
todos os cidadãos merecem, sobretudo em respeito à enorme maioria daqueles homens
e mulheres honestos e trabalhadores ainda hoje submetidos a essa indigna condição
de vida. Assim - como um dos bons efeitos dos investimentos públicos requeridos aqueles lugares, uma vez atenciosamente tratados como verdadeiros abrigos humanos
integrados à cidade, não mais seriam tão facilmente usados como refúgios seguros para
a criminalidade.
As polícias que foram as maiores vítimas diretas desta covarde violência, têm neste
momento a oportunidade única de redimirem-se diante da sociedade e estabelecerem um
novo vínculo solidário com esta, apresentando-se como agentes promotores da segurança investidos do poder que a sociedade lhes atribuiu.
Os arquitetos paulistas como parcela viva da nossa comunidade se propõem à luta
pela união da sociedade para construção de novos tempos e expressam sua repulsa à
estas ações de crueldade inusitada contra nossa gente de paz.
INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL
DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO

J.W.
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Especial

PAULO MENDES DA ROCHA/PRÊMIO PRITZKER´06

O
O

iab/sp
homena geoU, no
dia 26 de
abril, o
arqUiteto paUlo mendes da roCha (prêmio
pritzker´06), nUma solenidade Festiva qUe
reUniU arqUitetos, proFessores , estUdantes ,
amigos e jornalistas na

Saudação - O presidente do IAB paulista, Arnaldo Martino (ao
centro), faz a homenagem oficial do IAB ao premiado, ladeado por
Nadia Somekh, diretora do Mackenzie e Ricardo Toledo, diretor da
Fau/Usp.

sede do i nstitUto ,
são paUlo.

em

Um arquiteto, que segundo Eduardo Comas, “deixou
de ser moderno para se tornar eterno”, com uma obra que, para Josep Montaner, é
exemplar pela sua coerência, “sem se deixar influir pelos modismos” do momento.
Ao saudá-lo, em nome dos arquitetos, o presidente do IAB/SP, Arnaldo Martino ressaltou: “Este é um momento especial para todos nós, arquitetos brasileiros
e, em especial, para os paulistas, ao homenagearmos um colega”, que dignifica
nossa profissão e o nosso trabalho, ao democratizar inclusive para a nossa América
a sua premiação.
Muitos costumam buscar as novidades arquitetônicas lá fora – acrescentou, ao
comentar “mas, agora, a novidade está aqui, em São Paulo, no Brasil”.
Na seqüência, falaram Ricardo Toledo, diretor da FAU, da qual o homenageado
é professor-titular com grau máximo e Nadia Somekh, diretora do Mackenzie, onde
o arquiteto estudou e se diplomou.
A seguir, Paulo Mendes da Rocha, com simplicidade, agradeceu a presença
de todos:
“Muitos de nós somos veteranos deste lugar, desta casa de tantas histórias,
reunidos aqui, sob as asas desse anjo de Calder” (referindo-se ao móbile metálico
do escultor norte-americano Alexander Calder, que se encontra no mezanino).
“O que eu vejo nessa premiação é um reconhecimento à resistência dos que
lutam contra tantas violências que atingem o mundo atual, de reconhecimento a
todos os arquitetos que ainda, sonham e desejam influir na construção de melhores
cidades e de uma casa aberta para a festa de todos”, completou.
O arquiteto, ao final, foi saudado com uma longa e comovente salva de palmas
de todos os participantes, que lotaram o mezanino do IAB, por onde passaram também Oscar Niemeyer, Artigas, Burle Marx, Lucio Costa, Anatole Kopp, Kneese de Melo,
Lina Bo Bardi e tantos outros, mas que poucas vezes registrou tanta emoção.
J.W.

Tributo ao arquiteto – A solenidade contou com a presença de centenas de arquitetos, amigos e
admiradores, que ao final saudaram o homenageado com longa salva de palmas.
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Perﬁl

Sob as asas de um anjo...
Um arquiteto altivo.
E atrevido.

• Vitória, ES. Ali, nasceu cercado por um cenário
náutico, filho de engenheiro naval e de professora,
que lhe ensinaram as letras e a alçar as velas, sempre em busca de novos horizontes.
• Diploma-se arquiteto pela Mackenzie, em São
Paulo, em 1954.
• Já, em 1958, recebe o Prêmio pelo projeto do
Ginásio do Clube Atlético Paulistano, São Paulo (em
colaboração com Eduardo de Genaro), que, em
1961, ganha o Grande Prêmio da VI Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo.
• Nos anos 60, chega à Fau-USP, como professor, a
convite de Vilanova Artigas. Mas, em 69, é afastado
da cátedra e cassado, juntamente com Artigas e Jon
Maitrejean, pelo regime militar.
• Mas, logo depois, nos anos 70, dá a volta por cima,
ao vencer o concurso para o Pavilhão do Brasil na
Expo-70 de Osaka, Japão, no qual prenuncia sua
filosofia projetual, ao conjuminar racionalidade com
poética e cultura com natureza.
• Membro do Conselho Diretor do IAB nacional
(1959-61), é eleito presidente do IAB paulista
(1972-1973), Que volta a presidir de 86 a 87,
quando, também, é reintegrado à docência da
Fau/Usp, a pedido do diretor Júlio Katinsky
junto ao Conselho Universitário.
Além disso, se faz presente na Sala Especial de
Arquitetos na XIX Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo.
• Em janeiro de 1990, participa do Seminário Internacional do
Colégio Internacional de Arquitectos, em Málaga, Espanha, além
de produzir o cenário de teatro “Ópera dos 500 anos do Descobrimento”, da America, para o Teatro Municipal de São Paulo.
• Em 94, participa da mostra da arquitetura brasileira na V Bienal
de Havana, Cuba.
• No dia 23 de abril de abril de 2001, quando se encontrava num
canteiro de obras, recebe a notícia: a do prêmio Mies van der
Rohe (latino-americano) pelo projeto de restauro da Pinacoteca
de São Paulo.
• E no dia 16 de abril, em plena Páscoa, é personagem do “Fantástico”, além da matéria-capa do caderno ”Mais”da Folha “ O
Homem da linha”. Resta saber se é da linha reta ou da curva?.
Entre seus projetos, podemos destacar a Pinacoteca do Estado/SP, o pórtico da praça Patriarca, o Museu da Escultura, a loja
Forma, o edifício Jaraguá, o MAC, o estádio municipal Serra Dourada, em Goiânia e a capela de São Pedro, em Campos de Jordão,
além do recente Museu da Língua Portuguesa, em parceria com
seu filho Pedro Mendes da Rocha.
Personagem de livros e publicações nacionais e internacionais,
seus projetos já foram registrados na “Arquitetura moderna paulistana”, de Alberto Xavier, Carlos Lemos e Eduardo Corona, além
do livro “Mendes da Rocha”, com textos de Maria Isabel Villac e
Josep Ma. Montaner, para quem “a obra de Paulo Mendes da
Rocha representa uma postura-limite, exemplar pela sua coerência,
sem se deixar influir pelas modas” . Com uma produção fundamentada na técnica, na engenharia e na invenção, sempre inovadora.
J. W.

SINGULAR & PLURAL

“Esse prêmio não é meu, mas de todos
os arquitetos brasileiros e da América
do Sul”
(relato de repórter)
Dia 9/4/06 – Um dia histórico: o Santos se consagrada campeão
paulista, depois de 21 anos de jejum, enquanto o astronauta brasileiro Marcos Pontes volta à Terra, depois de oito dias no espaço, a bordo
da nave Soyuz (União). Na mídia, pesquisas sobre candidatos à eleição
presidencial ou estadual: Lula, Serra, Alckmin, Garotinho etc.
De repente, ao anoitecer chuvoso, em plena Quaresma, véspera
do Domingo de Palmas, um telefonema: Edson Elito, do Conselho
Superior do IAB, sempre conectado, informa que o arquiteto Paulo
Mendes da Rocha é prêmio Pritzker 2006.
O prêmio criado em 1979 pela família Pritzker, de Chicago, EUA,
transformou-se na principal condecoração da Arquitetura mundial,
consagrando arquitetos notáveis (veja box).
A informação deveria ser divulgada oficialmente no dia 10, mas
acabou vazada por uma agência de Notícias internacional.
Na condição de repórter da revista AU, nos anos 80/90, tive o
privilégio de entrevistá-lo várias vezes, incluindo a matéria “Exercicio
da Modernidade“ (AU 8). Além disso, foi personagem da seção
“Documento”, da AU 60, elaborado por Sophia S. Telles.
Natural de Vitória, ES, diplomou-se arquiteto pela Universidade
Mackenzie, em 1954, e enfrentou momentos difíceis nos anos 60 da
ditadura, sendo inclusive cassado, quando professor na Fau/Usp, com
Artigas e Jon Maitrejean pelo AI-5. Altivo e irreverente, sobreviveu e
se ressaltou com uma arquitetura minimalista e plural, sensível e
singular, sempre atento às pulsações do momento.
Dia 10 - Antes do meio-dia, num dia ensolarado, em São Paulo,
fui ao seu escritório, que funciona num dos andares do prédio do IAB
paulista, na rua Bento Freitas, onde presidiu o IAB paulista em duas
gestões (72 a 73 e 86 a 87).
Porta aberta. Vestido de branco, cercado por amigos, ex-alunos
e colaboradores, o arquiteto corintiano, admirador de Chaplin e de
Roman Polanski e devorador de tantos livros, recebe o repórter com
abraço, em meio a pranchetas, fax, anotações, livros, riscos, rabiscos
e telefonemas.
- Oi, Paulo, parabéns!
- Parabéns, por quê?
- Pelo Pritzker!
- Pritzker? O que é isso? (brinca)
A seguir, depois de atender inúmeros telefonemas, pelo celular,
volta a responder:
- Pritzker? Na verdade, vocês da imprensa deveriam investigar
quais foram os vencedores desse prêmio (confira box), o que ele
significa, qual sua importância... O prêmio não é meu, mas de todos
os arquitetos brasileiros, e também de nossa América do Sul . Antes
de mim, o primeiro brasileiro a recebê-lo, foi Oscar Niemeyer.
A seguir, ainda emocionado, acrescenta:
- Veja, o importante nessa premiação não é a pessoa, mas as
questões intelectuais envolvidas na premiação. Questões que estão
na pauta do debate arquitetônico atual, que passam pelo reconhecimento de uma arquitetura latino-americana que luta pela defesa
da natureza, do meio ambiente, pelo direito á cidade, pela qualidade
do ensino e pela inclusão social, pela aproximação das pessoas, pela
dignidade profissional. Afinal, o que vai nos salvar é a dignidade
humana frente à bomba atômica que nos ameaça a cada dia.
Numa pausa, depois de muitos contatos, conclui:

- Enfim, todas essas questões estão em pauta, tanto em Paris,
em Madri ou... quanto em outras regiões do mundo. Portanto, estamos agiornardos, atualizados no cenário internacional. De qualquer
forma, é um prêmio que traz um estímulo para todos nós arquitetos
brasileiros, em termos de experiência e de propostas! Um prêmio
para o Brasil, a FAU e o IAB, que continuam a defender nossa condição profissional e a registrar nosso conhecimento. Voltamos, em
suma, a ser reconhecidos pelo mundo...
- Você recebeu a notícia, quando?
- Ontem (dia 9).
JOSé WOLF

A LISTA PRITZKER
Conﬁra quem já ganhou o maior prêmio internacional
de Arquitetura, que se transformou num registro das
tendências arquitetônicas contemporâneas.
1979 – Philip Johnson (EUA)
1980 – Luiz Barragán (México)
1981 – James Stirling (Inglaterra)
1982 – Keven Roche (EUA)
1983 – Ieoh Ming Pei (EUA)
1984 – Richard Meier (EUA)
1985 – Hans Hollein (Áustria)
1986 – Gottfried Böhm (Alemanha)
1987 – Kenzo Tange (Japão)
1988 – Gordon Bunshaft (EUA)
1989 – Oscar Niemeyer (Brasil)
1990 – Aldo Rossi (Itália)
1991 – Robert Venturi (EUA)
1992 – Álvaro Siza (Portugal)
1993 – Fumihiko Maki (Japao)
1994 – Christian de Portzamparc (França)
1995 – Tadao Ando (Japão)
1996 – Rafael Moneo (Espanha)
1997 – Sverre Fehn ( Noruega
1998 – Renzo Piano (Italia)
1999 – Sir Norman Foster (Inglaterra)
2000 – Kem Koolhaas (Holanda)
2001 – Jacques Herzog e Pierre de Meuron (Suíça)
2002 – Glenn Murcutt (Austrália)
2003 – Jorn Utzon (Dinamarca)
2004 – Zara Hadid (Reino Unido)
2005 – Thom Mayne (EUA)
PESQUISA: J.W.

DepoimentoARNALDO MARTINO
“O prêmio é uma excelente notícia para os
arquitetos brasileiros, em especial para os paulistas. Paulo é um dos mais importantes representantes da arquitetura brasileira, seja por seu
trabalho, seja por sua personalidade. O prêmio
é um reconhecimento da cultura produzida no
Brasil e serve como referência para a sociedade
nacional que muitas vezes valoriza os arquitetos
estrangeiros”.
(Arnaldo Martino, presidente do IAB-SP, in revista
ProjetoDesign 315).
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Espaço Aberto

Sustentabilidade na Arquitetura:
na contramão da destruição.

O
O

s fatos não param de nos revelar terríveis
catástrofes naturais, com milhares de
vítimas, e que têm arrasado territórios
imensos de forma atroz.

Seria o troco à

maneira como temos cuidado de nossos

Terra. Como diz
“Forever Green”, Deus irá
nos cobrar sobre o cuidado pelo Planeta Azul que
entregou em nossas mãos: “Where is the paradise I’ve
made for you?Where is the green, and where is the blue?
Where is the house I’ve made for you?”
recursos naturais e de nosso planeta

Tom Jobin

na sua canção

Na contramão dessa avassaladora destruição, ainda é possível
reduzir os impactos gerados pelas atividades da construção civil.
Quando o arquiteto traça no papel uma linha que representa um limite espacial, esse limite significa o emprego de um vedo ou elemento
de construção. A sua própria condição de existência
pressupõe, que esse elemento da construção civil
seja feito de um determinado material. O material lhe
incute, por conseqüência,
determinadas características
estéticas, mecânicas e físicas, bem como determina a
maneira como será manipulado, desde o seu beneficiamento, passando pela sua
instalação e manutenção,
até o seu descarte ou reciclagem.
Até recentemente, os
aspectos que determinavam
a escolha de um determinado componente, limitavamse à estética, à durabilidade,
ao custo, à facilidade de instalação e à manutenção, e quanto muito, ao
desempenho referente ao conforto ambiental. Atualmente, devido às
transformações pelas quais passam o nosso planeta e a nossa sociedade, impera que também se levem em consideração outras variáveis de
maior magnitude, de acordo com uma postura ambiental sadia.
Assim, algumas variáveis que devem ser incluídas no processo de
escolha e determinação de um elemento da construção civil incluem:
- o consumo energético que corresponde a esse elemento,
desde a extração de sua matéria-prima, sua produção, utilização e
reciclagem;
- os impactos ambientais que tal material possa causar, seja pela
extração de sua matéria-prima, seja pelo modo de fabricação empregado na produção dos elementos, seja pela inviabilidade de reciclagem e conseqüente descarte.
Entretanto, por mais evidente que isto possa parecer nos dias
atuais, estes aspectos não são mencionados pelos fabricantes e os
dados dificilmente encontram-se disponíveis.

Sustentabilidade
constitui, hoje, o pontochave no conceito de
desenvolvimento. O
desenvolvimento sustentável
assegura que sejam supridas
as necessidades presentes,
sem, porém. comprometer
a possibilidade de futuras
gerações satisfazerem as
necessidades de seu tempo.
A prática da arquitetura
segundo esses princípios é
denominada Arquitetura
Sustentável.
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É preciso colocar, o setor da construção civil, a iniciativa privada
e os órgãos públicos, a par dos gastos energéticos dos processos
atuais de fabricação de materiais de construção e dos danos que
esses processos geram ao ecossistema. É preciso termos consciência
dos destinos a que as políticas atuais estão nos levando. Urge
criarmos uma arquitetura eco-consciente.
Um produto deve ser avaliado por todo o seu ciclo de vida, não
se pode levar em consideração apenas uma fase de sua vida-útil, pois
esta pode induzir a uma avaliação errônea do produto. É preciso
analisar desde a sua fonte de matéria-prima, sua produção, distribuição, utilização e despejo. O produto deve ser analisado nestas
etapas segundo os seguintes aspectos ambientais: resíduos, contaminação de solos, água e ar, consumo de energia, barulho e habitat
natural. Muitos são os aspectos a serem considerados ao projetar
edifícios em favor do meio-ambiente, podemos pensá-lo como um
todo, sendo ele próprio, um produto; ou podemos descrevê-lo como
um sistema, formado por componentes ou diversos produtos.
Sustentabilidade constitui, hoje, o ponto-chave no conceito de
desenvolvimento. O desenvolvimento sustentável assegura que sejam
supridas as necessidades presentes, sem, porém. comprometer a
possibilidade de futuras gerações satisfazerem as necessidades de
seu tempo. A prática da arquitetura segundo esses princípios é denominada Arquitetura Sustentável. Este termo está intimamente ligado a dois conceitos: energia e meio ambiente; e apóia-se sobre
três pilares: deve ser socialmente justo, economicamente viável e
preservar o meio-ambiente. Na arquitetura sustentável destacam-se
a eficiência energética do edifício, a correta especificação dos materiais, a proteção da paisagem natural e o planejamento territorial, o
reaproveitamento de edifícios existentes.
O setor da construção civil tem duas facetas diferentes no que diz
respeito aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Por um lado, a
construção leva ao desenvolvimento, expansão, melhoria e preservação
dos assentamentos humanos. Por possuir fortes vínculos com outros
setores, a construção aumenta a produção industrial, os índices de emprego, os ganhos monetário e portanto os investimentos, favorecendo o
desenvolvimento e o crescimento econômico. Mas por outro lado, a
construção pode favorecer a degradação ambiental, já que depende de
fontes de matéria prima, muitas destas não renováveis e disponíveis em
quantidade limitada. A degradação ambiental provocada pela construção civil é causada tanto por modificações e alterações físicas do meio,
como por poluição química, resultante dos processos de produção.
Diversos agentes estão envolvidos e são responsáveis pelos novos
rumos que o setor da construção civil possa tomar no sentido de se
tornar uma prática cada vez mais sustentável. São eles: projetistas (designers, arquitetos e engenheiros), construtores e empreiteiros, produtores de materiais de construção, governo e entidades internacionais.
Muito deve ser falado e discutido para a formação e a informação desses agentes para a construção de uma Arquitetura mais
Sustentável.
Daniela Corcuera,
arquitetura e mestre em Arquitetura Sustentável
www.corcueracavalcanti.com.br
corcuera@corcueracavalcanti.com.br

Curtas
Concursos

Notas
AsBEA – E, na convenção anual realizada no Estado Rio

Iniciativa Solvin - Lançado com sucesso, em 2005, o
programa “Iniciativa Solvin/Arquitetura Sustentável”, da
empresa Solvay Indupa, com apoio do IAB/SP, PR e RJ, chega
à sua segunda edição. Destinado a estudantes de Arquitetura, objetiva estimular trabalhos na área da arquitetura
sustentável. Os 15 trabalhos selecionados farão parte de
uma publicação destinada aos segmentos da arquitetura e
construção (inscrições até 25/09).
Inf. e-mail: consultor@iniciativasolvin.com.br
Fone (11) 3259-6866.

Hortolândia

- Lembrete: no dia 11 de agosto, será
divulgado o resultado do concurso público nacional de Projetos para o Centro Administrativo Municipal da cidade de
Hortolândia, no interior paulista. Aguarde.

Agenda

de Janeiro, em abril, foi eleita a nova Diretoria da AsBEAAssociação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. O arq.
Ronaldo Rezende, do Rio Grande do Sul, foi eleito presidente
para comandar a entidade até 2009, e prometeu trabalhar
pela valorização das formas de remuneração dos projetos
de Arquitetura.

Um IAB atento e vigilante

– E, no dia 5
de junho, ocorreu, na
sede do IAB/SP, uma
reunião da atual Diretoria, com a presença
do novo presidente do
IAB nacional, Gilberto
Belleza.
Aos presentes, o presidente paulista Arnaldo
Martino voltou a relembrar algumas das
prioridades da atual
gestão. Entre as quais:
1) a ênfase às atividades das diversas Comissões de Trabalho junto aos órgãos
municipais;
2) o projeto de restauro do edifício do IAB;
3) a política institucional do IAB;
4) a questão dos concursos;
5) e a agilização dos meios de comunicação (Boletim
impresso e Internet) com espaço aberto para todos os
Núcleos do interior;
Além disso, enfatizou a necessidade de uma posição
crítica, vigilante e participativa do IAB, a exemplo do
que ocorreu com o “concurso” Minhocão, frente aos
projetos de intervenção urbanística ou arquitetônica, da
Prefeitura, na cidade (veja texto da Comissão de Políticas
Urbanas).
A pedido do presidente do Núcleo de Sorocaba, arq.
Musse Stefano, Gilberto Belleza fez, a seguir, um relato
sobre a eleição da nova Diretoria do IAB nacional.
Também esteve em pauta a questão do espaço destinado
a abrigar a nova sede do IAB/DN, além da discussão sobre
a Bienal Internacional de Arquitetura.

Mais luz – E chega ao nº 7 a nova revista L + D/Iluminação
Outubro
9 a 13 – Seminário Internacional do Nutau´06 – Núcleo de
Pesquisa em Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo, da
USP, tendo em foco o tema “Inovações Tecnológicas/sustentabilidade”.
Inf. e-mail: nutau@usp.br
11 a 14 – 18º Congresso Brasileiro de Arquitetos, em Goiânia,
GO, sob o tema “A arquitetura e o Urbanismo no contexto
do desenvolvimento sustentável”. O evento vai acontecer no
novo Centro Cultural Oscar Niemeyer inaugurado em março.
Inf. www.iabgoias.com.br

Notas
Sob nova administração – O arq. Miguel Pereira, ex-presidente
do IAB nacional, ex-vice-presidente da UIA e membro do Conselho
Vitalício do IAB, é o novo presidente da Comissão Administrativa
da Fundação Bienal de São Paulo. Ele substitui a Jorge Wilheim.

* Design * Arquitetura. Com distribuição inicial gratuita, a
publicação da editora Lumière é direcionada a arquitetos,
paisagistas, designers e engenheiros. Do Conselho editorial,
participam engenheiros eletrônicos, pesquisadores, físicos ,
além da designer em iluminação, Esther Stiller, Informações:
fone/fax (11) 37.19 23 33/www.portallumiere.com.br

E-mail
Ao IAB-SP
Theodora e eu ficamos muito emocionadas com a homenagem prestada ao Zeca no último Boletim.
Peço que transmitam nossos agradecimentos também à Rita, ao
Wolf e ao Arlindo.
MARY ANN RIBEIRO DE ALMEIDA
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Curtas
OPERA PRIMA

Em alto tom
Com 476 trabalhos inscritos,
abrangendo um total de 107
cursos de Arquitetura, a premiação “Opera Prima”/2006
confirma seu prestígio e
credibilidade entre os formandos de Arquitetura.
O concurso, sob a coordenação do arq. Pedro
Cury, que substituiu José Carlos Ribeiro (Zeca),
recentemente falecido, já tem seus 25 trabalhos
selecionados. Na próxima edição, o Boletim
publicará os premiados. Confira, a seguir, os
classificados:
Káapawa-Eco Pousada Integrada ao Parque Nacional do
Iguaçu
Autor: Patrícia Nobre Orientador: Fabio Mariz Gonçalves
Universidade de São Paulo - FAU
Centro de Treinamento Olímpico Adaptado a Deficientes
Autor: Camila Fernandes Malito Orientador: Sami Bussab
Universidade Presbiteriana Mackenzie, SP
Centro da Cultura Alemã - Revitalização da Antiga Sede
do Colégio São José
Autor: Priscilla Gazzana Reis Orientador: Adalberto da Rocha Heck
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, São Leopoldo
Centro de Gastronomia Italiana
Autor: Mônica Rizzi Orientador: Adalberto da Rocha Heck
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, São
Leopoldo
Fábrica de Criatividade
Autor: Caroline Roedel Orientador: Isabel Amália Medero Rocha
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, São
Leopoldo
Escola de Gastronomia - Senac – RS
Autor: Luciana Só Consiglio Orientador: José Carlos Barcellos
Campos
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre
Anexo do Centro Cultural Érico Veríssimo
Autor: Jean Clair Osés Orientador: Leandro Marino Vieira
Andrade/João Farias Rovatti
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Centro de Referência do Grafismo e Gibiteca
Autor: Lila Ribeiro Mota Orientador: Paulo Roberto de Almeida
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre
Complexo Hospitalar Montável para Situações
Emergenciais e Preventivas
Autor: André de Giacomo Orientador: Marcos Antônio
Carnavalle
Universidade do Norte do Paraná – Unopar, Londrina
Ritualizaçao da Morte: construção poética em torno do
rito da cremação
Autor: Jardell Farias Orientador: Cesar Floriano dos Santos/
Américo Ishida
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis
Habitação Social em Madeira Industrializada
Autor: Estela Cristina Somensi Orientador: Michel de Andrado
Mittmann
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis
Sistema Construtivo M80H
Autor: Cervantes Gonçalves Ayres Filho Orientador: Silvio
Parucker
Universidade Federal do Paraná, Curitiba
Artificialidade Simbiótica
Autor: Felipe Sachs Orientador: Humberto Mezzadri
Universidade Federal do Paraná, Curitiba
Requalificação da Pedreira do Morro Santana
Autor: Marta Floriani Volkmer Orientador: José Carlos Marques
UNIRITTER - Centro Universitário Ritter dos Reis, Porto Alegre
Santuário Mãe de Deus
Autor: Gabriel Castilho Paranhos Orientador: José Carlos
Marques
UNIRITTER - Centro Universitário Ritter dos Reis, Porto Alegre
Cidade do Sexo - Centro de estudos, pesquisa, comércio,
memória e medicina ligados ao sexo
Autor: Igor Freire de Vetyemy Orientador: Flávia de Faria Neves
Gomes da Silva
Universidade Federal do Rio de Janeiro - Ilha do Fundão
Reconstruir a Casa e Alegrar a vida: Reconstrução do
“Cortiço 27” e da Cidadania em Niterói
Autor: Danielle Barros de Moura Benedicto Orientador: Sônia
Maria Taddei Ferraz
Universidade Federal Fluminense, Niterói
Cirque de Voyage: Arquitetura para um Circo Itinerante
Autor: Lorena Faria Lima Orientador: Paulo Raposo Andrade
Universidade Federal de Pernambuco, Recife
Por uma Indústria Arquitetônica: O Caso Vinibrasil
Autor: Cristiano Felipe Borba do Nascimento Orientador: Luiz
Manoel do Eirado Amorim
Universidade Federal de Pernambuco, Recife

Memorial de Fortaleza
Autor: Rendell Torres Laureano Orientador: Maria Daniela
Rosário de Alcântara
Universidade de Fortaleza
Núcleo de Educação Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável
Autor: Clariane Menegusso Nogueira Orientador: Gogliardo
Vieira Maragno
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande
Arte no Torto
Autor: Andrei Schievelbein Orientador: Theobaldo da Silva
Rocha de Oliveira
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Planalto Central, Brasília
Cenares - Centro de Artes Espontâneas
Autor: Igor Macedo de Araújo Orientador: Maria Lúcia Malard
Universidade Federal de Minas Gerais, B. Horizonte
Memorial Franz Weissman
Autor: Eduardo Oliveira França Orientador: José Eduardo Ferolla
Universidade Federal de Minas Gerais, B.Horizonte
Centro de Arte e Cultura Popular Paraense
Autor: Giselle Araújo Santos Orientador: Joaquim Augusto
Gomes de Souza Meira
Universidade da Amazônia – Unama, Belém
CATEGORIA PROJETANDO COM PVC
Santo Amaro e Integração Social - Novo projeto para o
Centro Educacional Esportivo Joerg Bruder
Autor: Fabíola Ralston Orientador: Antonio Cláudio Pinto da
Fonseca
Universidade Presbiteriana Mackenzie, SP
Habitação Coletiva: Um Ensaio Projetual
Autor: Gabriel Arruda Bicudo Orientador: Maria Augusta Justi
Pisani e Lizete Maria Rubano
Universidade Presbiteriana Mackenzie, SP
Complexo Hospitalar Montável para Situações
Emergenciais e Preventivas
Autor: André de Giacomo Orientador: Marcos Antônio
Carnavalle
Universidade do Norte do Paraná – Unopar, Londrina
Cidade do Sexo - Centro de estudos, pesquisa, comércio,
memória e medicina ligados ao sexo
Autor: Igor Freire de Vetyemy
Orientador: Flávia de Faria Neves Gomes da Silva
Universidade Federal do Rio de Janeiro - Ilha do Fundão
Campo de Refugiados
Autor: Felipe Pimentel Salles de Carvalho
Orientador: Willian Ramos Abdalla
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, B. Horizonte

Biênio 2006 / 2007
DIRETORIA IAB-SP BIÊNIO 2006/2007

Presidente Arnaldo Antonio Martino Vice Presidente Joaquim Monoel Guedes Sobrinho 2º Vice Presidente Lucio Gomes Machado 3º Vice Presidente
Vasco de Mello Vice Presidente Financeiro Carlos Augusto Faggin Secretário Geral Antonio Cláudio Fonseca 1º Secretário Lilian Dal Pian 2º
Secretário Francisco Ferraz Diretores José Luiz Tabith Jr., Jaime Cupertino, Silvio Sant’Anna, Regina Helena Vieira Santos, José Marcelo Guedes e Gilberto
Caiuby Diretor Financeiro Carlos Carmelo De Benedetto Conselho Fiscal (Diretores) José Renato Melhem, Miguel Gustavo Fabregues e Victor
Chinaglia Conselho Superior (Titulares) Paulo Sophia, Ronald Tanimoto, Edson Elito, Marcelo Hobeika, Renato Nunes, Nabil Bonduki, Ubyrajara Gilioli,
Sylvio Sawaya e Araken Martinho Conselho Superior (Suplentes) Gilberto Belleza, Mario Yoshinaga, Pedro Paulo de Melo Saraiva, Eduardo Habu, Valter
Caldana, Fernando de Mello Franco, João Walter Toscano, Maria José Gomes Feitosa e Milton Braga

RELAÇÃO DE NÚCLEOS DO IAB-SP BIÊNIO 2006/2007

NÚCLEO - ALTO TIETÊ Presidente: Arq. Ana Maria Abreu Sandim NÚCLEO - AMERICANA Presidente: Arq. Roberto Rampazzo Gambarato NÚCLEO ARARAQUARA Presidente: Arq. Washington Ferreira Rosa Júnior NÚCLEO - ATIBAIA Presidente: Arq. Fernando Ciaramello Alves Pinto NÚCLEO - BAURU
Presidente: Arq. Paulo Canguçú Braga Burgo NÚCLEO - CAMPINAS Presidente: Arq. André Kaplan NÚCLEO - FRANCA Presidente: Arq. Claudio Barbosa
Ferreira NÚCLEO - GUARULHOS Presidente: Arq. João Antonio Danielson Garcia NÚCLEO - ITATIBA Presidente: Arq. José Augusto Silveira Franco
NÚCLEO - JUNDIAÍ Presidente: Arq. Rosana Ferrari NÚCLEO - LIMEIRA Presidente: Arq. Alex Marques Rosa NÚCLEO - MARILIA Presidente: Arq. Ari
Rezende de Souza e Silva NÚCLEO - MOGI DAS CRUZES Presidente: Arq. Paulo Sergio Pinhal NÚCLEO - MOGI MIRIM Presidente: Arq. Orpheu
Thomazini Daneluzzi NÚCLEO - PIRACICABA Presidente: Arq. Francisco de Assis Carvalho Ferraz Jr. NÚCLEO - PRESIDENTE PRUDENTE Presidente:
Arq. Kazuo Maezano NÚCLEO - RIBEIRÃO PRETO Presidente: Arq. Onesimo Carvalho NÚCLEO - RIO CLARO Presidente: Arq. Nelson França Júnior
NÚCLEO - SANTO ANDRÉ Presidente: Arq. Roberto Dias Marin NÚCLEO - SÃO CARLOS Presidente: Arq. Reginaldo Peronti NÚCLEO - SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO Presidente: Arq. Marco Aurélio da Costa NÚCLEO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Presidente: Arq. Emmanuel Antonio dos Santos NÚCLEO SOROCABA Presidente: Arq. Musse Stefan NÚCLEO - SUMARÉ Presidente: Arq. Eduardo da Silva Amorim NÚCLEO - SUZANO Presidente: Arq. Erica
Vidotti Mikami NÚCLEO - TAUBATE Presidente: Arq. Paulo Gomes de Oliveira NÚCLEO - UBATUBA Presidente: Arq. Daniel Correa NÚCLEO - VINHEDO
Presidente: Arq. Aurivaldo F. de Carvalho Pacheco
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2 de outubro

A PROPÓSITO DO DIA MUNDIAL
DA ARQUITETURA

A

UIA – União Internacional de Arquitetos
instituiu o dia 2 de Outubro para celebrar a
arquitetura.

O IAB/SP presta justa homenagem aos arquitetos
brasileiros pela sua contribuição na construção do habitat
em nosso país. Com arte e técnica o arquiteto se envolve nas questões do
nosso tempo de uma forma especial, ou como já disse Umberto Eco: “- Obrigado a encontrar formas que atendam sistemas de exigências sob as quais
não tem poder, o arquiteto está condenado, pela natureza do seu trabalho,
a ser a única e última figura do humanista na sociedade contemporânea: Obrigado a pensar a totalidade justamente na medida que enfrenta questões
setoriais – especializadas.” Desempenham também, os arquitetos, árdua luta
para romper barreiras e “mesmices”, porque poucos atentam para o significado cultural e artístico que sua obra agrega ao patrimônio edificado da
sociedade. Responsabilidade humanista que estes insistem em assumir, mas
outros – contratantes ou governantes, consideram de irrelevante importância,
traduzindo este pouco apreço ou desprezo pela essência, na valorização
apequenada dos recursos e remuneração dos trabalhos.
Esta árdua luta, porém se solitária, terá inevitavelmente um destino
inglório. O IAB tem se afirmado como o centro dos debates da arquitetura e do futuro das nossas cidades e de nós mesmos e das gerações que
herdarão as conseqüências dos nossos equívocos e acertos.
É freqüente jovens colegas nos perguntarem “por que ser sócio do
IAB? O que ganho com isso?”
A questão é mal colocada, pois não é o nosso Instituto um objeto de
consumo, embora frequentemente ele se coloque como um facilitador e
oferecedor de serviços, mas sim é o IAB, um instrumento insubstituível
para alcançarmos objetivos de interesse comum e de forma participativa
e democrática.
Cada um de nós deve obrigar-se a fazer parte do nosso órgão de
representação profissional, não por mesquinhos interesses coorporativos,
mas em prol da arquitetura e da sociedade, somando nossas parcelas de
saber e talento. Todos os importantes arquitetos participam como associados do IAB e colaboram com o esforço coletivo de tentar aperfeiçoar
nossa atuação a cada dia.
Desta vez convidamos o nosso querido e premiadíssimo mestre para
nos dizer alguma mensagem sobre o nosso dia; e ele nos enviou esta “noticia” para o Dia Mundial da Arquitetura.
Aos amigos, neste dia, um cordial e grande abraço.

E

xiste o

Dia Mundial da Arquitetura. Uma data

em que o homem comemora a existência de um
conceito de

Arquitetura

e de

Urbanismo. Do

conceito de cidade. Comemora que sabe, que sabe
que deve comemorar o fato de conhecer o des-

tino de ter que construir o seu habitat. Já não existe aquele homem, que é parte da passagem da

Natureza, no e com

o simples dado natural.

Ver assim reconhecida por todos, esta importância monumental na
condição humana, é oportuno estímulo para o trabalho de nossas instituições, nosso IAB. Formular os modos de influir nas políticas urbanas sob
todos os aspectos, com formas e meios em contínuo movimento na sociedade.
Com o jeito de uma “cultura popular” com que se está configurando
o olhar sobre a condição natural do Planeta, nos nossos dias, a construção da cidade aparece sob a forma de questão, problema inteligível,
assunto do dia a dia e mesmo claramente intrigado à vida doméstica. É
a arquitetura, uma forma peculiar de conhecimento, que abrange todos
os horizontes do saber humano, artísticos, científicos e técnicos. Uma
certa qualidade do momento vivido no mundo, que poderíamos chamar
– usando a palavra de um poeta norte-americano – de grande espanto.
Isto é, a cidade pode apresentar outro desenho capaz de evitar o
desastre. Este produto do nosso imenso trabalho não está condenado a
este desastre, poderia ter êxito. Satisfazer melhor as “necessidades e
desejos humanos”.
A escola de arquitetura, por outro lado, não é um parasita do conhecimento, não permanece no desfrute das outras disciplinas. É sua mais
estimulante convocação e sua presença, no âmbito da universidade, uma
motivação candente e indagativa. De todas as áreas. De modo crítico,
criativo, futuro.
A cidade contemporânea seria a flor do conhecimento, o futuro da
própria universidade. O fruto do trabalho humano por excelência e nossa
expressão ideal, a construção da paz e da cidade para todos.
Assim podemos dizer – VIVA o dia mundial da Arquitetura.
Paulo Mendes da Rocha
Setembro, 2006

Arnaldo Martino
Presidente

2Resenha Alberto Xavier Depoimento de uma geração3PatrimônioPróxima estação: a centenária Mayrink4Prêmio CaixaPrêmio

Caixa-IAB`20065Condição urbanaCenário colombiano6HortolândiaPaço Municipal de Hortolândia, SP Na rota do futuro12DebateMinhocão
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Atenção! Confira no Boletim 56 a síntese do debate “arquitetura da cidade”(com Abílio Guerra, Carlos Lemos, José Magalhães Jr. e Ruy Ohtake).

Resenha

Uma “Bíblia” da
arquitetura
brasileira

Alberto Xavier

Depoimento de uma
geração

(com esta resenha, o Boletim homenageia o
jovem arquiteto e professor, que completou
70 anos)

Q

uem (arquitetos, críticos, estudantes de

Arquitetura, pesquisadores, editores de

revistas especializadas etc.) acompanha
a trajetória da arquitetura brasileira
não pode se privar desta edição (agora,

ampliada, reciclada e revista, editada pela competente

Cosac & Naify), com prefácio de Júlio Katinsky, que
confessa: “estamos num momento de reconstrução de
nossos sonhos despedaçados...”.
O livro, de autoria do arquiteto, pesquisador e professor gaúcho
Alberto Xavier, natural de Alegrete, RS, que acaba de completar, com
toda a sua juventude, 70 anos, lançado originalmente pela Editora
Pini, em 1987, se transformou numa “bíblia”, uma referência-luz da
arquitetura moderna brasileira. Um livro necessário, oportuno, imperdível, à altura do clássico “Arquitetura Contemporânea no Brasil”,
de Yves Bruand.
A coletânea reúne, basicamente, comentários, reflexões e textos
que discutem a arquitetura moderna brasileira sob diversos ângulos,
cobrindo quatro campos específicos.
O primeiro: proposições. O segundo: principais realizações, com
destaque a obras referenciais (Ministério da Educação, Pavilhão do
Brasil na Feira de Nova York, Pampulha). O terceiro: avaliação. E o
quarto se detém no papel e participação de alguns personagens,
como Gregori Warchavchik, Affonso Reidy, M.M.M. Roberto, Luiz
Nunes, Burle Marx, Joaquim Cardozo, Lucio Costa, Artigas, Rino Levi

Artigas - Vilanova
Artigas (à direita, ao
lado de Franz Heep),
um dos personagens
da coletânea.

edição revista e ampliada
Cosac & Naify
408 páginas
Informações: (11) 3218-1444
www.cosacnaify.com.br
na construção e desenvolvimento de nossa arquitetura e, também, o
papel e participação de Le Corbusier e de Oscar Niemeyer em toda
essa história...
Apesar de esgotado há muitos anos, o livro, finalmente em nova
edição, nos motiva a uma reflexão sobre a bela história de nossa
arquitetura.
Segundo avisa o autor “por tratar-se de uma reedição, foram
conservadas a estrutura original e a quase totalidade dos textos da
edição original”. Como acréscimos, os capítulos “Olhar estrangeiro”
e “Visão brasileira”, reflexões de Mário Pedrosa, além das biografias
dos autores. “Olhar estrangeiro” inclui depoimentos de Carlo Argan,
Walter Gropius, Max Bill, Bruno Zevi etc, sobre a produção arquitetônica brasileira.
A edição, enfim, ressurge enriquecida com debates, propostas e
projetos que marcaram o cenário cultural e intelectual brasileiro.
Os capítulos, em síntese, englobam os seguintes módulos:
- Visão brasileira
- Arquitetura e sociedade
- Arquitetura e forma
- Arquitetura e técnica
- Arquitetura e nacionalidades
- Arquitetura e crítica
- Arquitetura e artes plásticas
J.W.

Este boletim é uma publicação oficial do IAB
Instituto de Arquitetos do Brasil • São Paulo
Presidente: Arnaldo Martino
Editor: José Wolf
Coordenação editorial: Lilian Dal Pian

Arte: Eder Alencar de Figueiredo
Fotos: Ari França
Apoio: Emerson Fioravante

R. Bento Freitas, 306 • CEP 01220-000 • SP • Fone: 11 3259-6866 • Fax: 11 3259-6597
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Atenção: o código da entidade
a ser preenchido no formulário
da Art é 064. Não se esqueça de
preenchê-lo para que os 10% do
valor da taxa sejam repassados
ao IAB

Patrimônio

Próxima estação:
a centenária Mayrink

A

estação ferroviária de

Mayrink (da anti-

Sorocabana,

ramal da Ituana), pró-

xima à cidade de

São Roque, no interior

ga

1906, está completando cem anos.

Segundo informam os historiadores Nestor Goulart e Yves
Bruand, o projeto constitui a obra-prima ou o marco principal da
arquitetura art-nouveau brasileira.
De acordo com Yves Bruand, autor de “Arquitetura Contemporânea no Brasil”, Dubugras, nascido em La Fleche, na França, em
1868, ainda criança emigrou com a família para a Argentina, onde
estudou Arquitetura e trabalhou com o italiano Tamborini, radicandose, em 1894, em São Paulo.
Durante algum tempo, foi um dos colaboradores de Ramos de
Azevedo, sendo admitido em 1894 como professor de Desenho Arquitetônico na Escola Politécnica paulista.
Admirador de estilos medievais, acabou optando pelo art-nouveau, em 1902, ao projetar a residência Flávio Uchoa e, em 1904, o
Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A estação, atualmente desativada, que poderá se transformar num museu, foi tombada em 1986,
pelo Condephaat.
Na III Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, Victor
Dubrugas, considerado o precursor do Modernismo brasileiro com
sua obra marcada por forte caráter racionalista, foi homenageado
numa das salas especiais, com uma exposição, sob a curadoria do
prof. Nestor Goulart reis Filho, e colaboração de Elwin Dubugras e
da Biblioteca da FAU/USP.
A obra de Dubugras, o primeiro profissional a fazer uso do
concreto, no Brasil – segundo registra o texto da Curadoria – “tinha
um importante componente racionalista, que se manifestava por uma
linguagem geometrizada e técnicas construtivas modernas”, conforme testemunha a histórica estação de Mayrink, um livro aberto, que
merece a visita dos estudantes de Arquitetura.
J.W.

A estação, em 2002
Foto: acervo Antonio Cardoso

em

Foto: Ricardo Koracsony

paulista, projetada por Victor Dubugras,

Antigo bar na estação, em 1910
Anúncio do bar
da estação de
Mairinque (Guia
Oficial da E. F.
Sorocabana,
2º semestre 1953)
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Prêmio Caixa

Prêmio Caixa-IAB`2006
“Habitar é preciso” (mas, com qualidade e dignidade).

C

om todas as pompas e circunstâncias, em

solenidade-coquetel realizada na sede do
Instituto dos Arquitetos, em São Paulo, no
dia 18 de julho, foi lançada oficialmente a
terceira edição do Concurso Público Nacional de Idéias e Soluções para a habitação social no
Brasil. Um concurso habitacional em favor da população (na faixa de renda familiar de até cinco salários
mínimos), com parceria do IAB.

Compromisso
social – Sob o olhar
de arquitetos, como
Edson Élito, do
Conselho Superior (à
direita), o
superintendente da
Caixa lança
oficialmente o Prêmio
da Caixa para
habitação social, na
sede do IAB paulista

Em busca de projetos com qualidade, que segundo Valéria da
Rosa Carvalho, gerente regional de Negócios da instituição, atendam às necessidades de saúde e conforto ambiental, além da estética do habitat habitacional.
O ato contou com a participação do presidente e vice-presidente do IAB nacional, Gilberto
Belleza e João Vermond Suplilcy, do presidente do Departamento paulista, Arnaldo Martino, além do superintendente da
Caixa, Augusto Bandeira Vargas e da gerente regional de
Negócios da instituição financeira,
Valéria da Rosa Carvalho e,
ainda, de Carlos Fernando, consultor do concurso.
Na solenidade, em breves
palavras, os arquitetos elogiaram a iniciativa. O presidente do IAB /SP
Arnaldo Martino ressaltou que a habitação constitui um dos temas
mais caros e instigantes para os profissionais de Arquitetura, já que
privilegia uma das demandas e setores mais urgentes, carentes e
essenciais da população: a do abrigo e da moradia num país com
alto déficit habitacional.
O concurso, aberto a todos os profissionais de Arquitetura do
país, que poderão participar com equipes multidisciplinares compostas por assistentes sociais, sociólogos, economistas, paisagistas,
designers etc., selecionará cinco projetos que serão implantados em
16 imóveis ou terrenos definidos pela Caixa.
Os imóveis definidos cobrem várias regiões do país: Salvador/BA,
Vila Velha/ES, Teófilo Otoni/MG, Corumbá/MS, Tucuri/PA, Teresina/PI,
Paranaguá/PR, Rio de Janeiro/RJ, Niterói/RJ, Porto Alegre/RS, Tijucas/
SC, São Vicente/SP e Palmas/TO.
Atenção! No caso de São Paulo, a área de intervenção, num
assentamento urbano, situa-se na rua Cidade de Cubatão, em São
Vicente, SP.
O valor da premiação é de 10 mil reais para cada projeto premiado. Os projetos, que serão analisados por uma comissão julgadora nacional, devem ser inscritos até 9/10/06. A divulgação dos
vencedores será no dia 8/11, em Brasília.
Atenção!
O edital do concurso e seu termo de referência encontram-se na página da Caixa: Informações: www.caixa.gov.
br
Outras informçõers: www.iab.org.br
fone (11) 3147-5312/5313/5347.
J.W.
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E n t r e v i s t a
Augusto Vargas, superintendente da Caixa

Credibilidade
& Criatividade
Por que a Caixa decidiu
convidar o IAB como parceiro
dessa empreitada, ao
promover esse concurso
nacional para habitação social?
AV Antes de tudo, porque o IAB tem o poder e a condição de mobilizar os arquitetos, que o Instituto congrega. O IAB, além disso, tem
credibilidade e condições de incentivar os profissionais da área na
busca de novas metodologias ou formas para a construção de projetos que atendam, com criatividade, às demandas de habitação de
interesse social. Afinal, sabemos quanto o profissional brasileiro é
criativo e quanto é respeitado, inclusive, no Exterior e, assim, podemos
esperar propostas habitacionais inovadoras.
Qual a diferença entre esta terceira edição e as
anteriores?
AV As anteriores foram mais circunscritas a propostas de idéias.
Agora, não, trata-se de um concurso com uma peculiaridade especial:
selecionar projetos que serão implantados em terrenos ou edifícios
já existentes, dentro dos programas de habitação da Caixa, mas que
tragam soluções inovadoras para a construção de habitações de
interesse social.
Em sua opinião, o que um projeto habitacional
brasileiro requer, basicamente?
AV Um projeto habitacional brasileiro, nessa área social, que estamos estimulando, requer a construção de uma proposta que consiga
integrar os programas de habitação da Caixa com a realidade dos
terrenos existentes disponíveis, seja em alagadiços, parafitas, vazios
urbanos, favelas, terrenos pertencentes ao patrimônio da União etc.,
com propostas viáveis, exequíveis.
E a indústria brasileira tem contribuído também,
com novos materiais e soluções tecnológicas, às
demandas da construção habitacional?
AV Sem dúvida. A indústria brasileira, sempre que provocada, tem
respondido com excelência, em termos de novos materiais, soluções
tecnológicas e preços acessíveis.
entrevista a José Wolf

D e p o i m e n t o
Valéria da Rosa Carvalho

“O concurso é uma prova que a Caixa está preocupada com a situação real da habitação social do país. Assim,
além de estimular a criação de novos projetos, está assumindo a responsabilidade de financiar e executar novos
projetos de habitação social”
Valéria da Rosa Carvalho, gerente regional de Negócios
da Caixa

Condição

urbana

Cenário colombiano

R

uas vazias, pessoas refugiadas em fortalezas,

desordem urbana, cenário de decadência e
desobediência as leis...

Esta poderia ser uma descrição perfeita para uma
cidade iraquiana ou do sul do Líbano onde a guerra
esta destruindo os espaços públicos e a população se refugia em
outros países. Mas como o caro leitor deve ter estar deduzindo pode
ser também a descrição de uma das cidades mais ricas da américa
latina e que se denomina a locomotiva do país.
Mas por que uma cidade rica como São Paulo está nesta situação? Muitos devem pensar que é a falta de um sistema educacional
de qualidade ou má distribuição de renda. Realmente menos de 10%
da população tem acesso ao ensino universitário e 90% da renda da
cidade está distribuída em menos de 10% do território. O lucro de
algumas instituições bancárias no primeiro semestre deste ano supera o valor previsto para investimento no plano quadrienal da
Prefeitura de São Paulo.
Estes realmente são os pontos principais porém, escrever um
artigo para apontar isto seria desnecessário. Repare que a ordem
com que coloquei os problemas de São Paulo no primeiro parágrafo
pressupõe um ciclo vicioso e que se inicia em dois pontos na quais
os urbanistas têm responsabilidade direta: ruas vazias e pessoas
refugiadas em fortalezas.
Nos últimos 25 anos as classes A e B abandonaram os espaços
públicos e o centro da cidade preferindo o “conforto e a segurança”
de espaços fechados como shoppings centers e condomínios fechados verticais e horizontais. Hoje os grandes investimentos são destinados a esse tipo de empreendimento e sobre esse tema também
está focado o trabalho técnico de grande parte dos escritórios de
arquitetura. Não estaria aí o nosso grande erro? Evidente que muitos
arquitetos concordam, mas a verdade é que poucos podem apresentar trabalhos efetivos no sentido contrário ao descrito acima.
Poderia buscar soluções positivas em exemplos nacionais como
o RioCidade, o sistema ligeirinho de Curitiba, a revitalização do
centro de São Paulo ou cidades européias (que possuem outra capacidade de investimento). Mas prefiro destacar o exemplo de uma
cidade Colombiana pais que muito se parece com o nosso em termos
de distribuição de renda, violência e educação; a ponto de alguns
denominarem erroneamente a situação atual de “colombianização
das metropoles brasileiras.
A realidade porém é que com investimentos feitos nos lugares
certos Bogotá está sendo transformada pelo trabalho do poder público, de arquitetos e urbanistas que aceitaram enfrentar uma inicial
resistência da população até a consagração atual.
Bogotá centralizou seus investimentos nos sistemas de transporte mais inteligentes e econômicos que é o coletivo motorizado (espécie de “Ligeirnho”) e no individual não motorizado (ciclovias e
calçadas). O orçamento que geralmente é destinado a facilitar a
circulação de veículos particulares passou a ser focado nos meios de
transporte de massa e em outras formas de diminuir essa porcentagem de veículos particulares. Além de mais inteligente o transporte
público requer um investimento menor para beneficiar mais pessoas.
O transporte em ciclovias ou de pedestres além de mais saudável
(não polui e previne doenças cardíacas nos caminhantes) tem o
efeito de revitalização das ruas e praças. Um espaço ocupado e utilizado passa a ser valorizado pela população que funciona com uma
espécie de “zeladora”. Espaços públicos revitalizados incentivam o

convívio democrático e inibe alguns atos de violência como o furto.
Completando a primeira ação a Prefeitura investiu na criação e
recuperação de praças e espaços de lazer no centro e nas favelas
dando alternativa de lazer e cultura a uma população refém do tráfico de drogas.
Além do efeito arquitetônico que pode se ver nas imagens
desta reportagem aumentando a autoestima da população alguns
dados como redução de violência, poluição, número de doenças
cardíacas ou de ciclistas funcionam na desmontagem do tenebroso
ciclo vicioso do primeiro parágrafo e traça um caminho promissor no
sentido do que se entende como cidade saudável.
José Renato Melhem

Bogotá 1998

Bogotá 2000

Exemplo colombiano
– Por um espaço com
melhor mobilidade e
qualidade urbana.
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Concurso Hortolândia

Paço Municipal de
Hortolândia, SP

Na rota
do futuro

A
futuro .

ntiga rota de tropeiros , da região

C ampinas , H ortolândia , emanci pada em 1991, sede da C erâmica
O rtolan , prepara - se para abrir uma
de

nova rota ou pólo tecnológico do

A lém

de abrigar a IBM B rasil , D el
C ompuatdores , D ow C orning , receberá outras
empresas de informática .

Assim, de olho no futuro, a atual administração muni-

cipal, sob o comando do prefeito, o ex-seminarista Ângelo Perugini (do PT), decidiu com o apoio do IAB/SP promover o concurso do novo Paço municipal da cidade, em
busca da nova identidade da cidade (veja box).
Um concurso nacional que mobilizou 159 equipes do país,
com 72 projetos aprovados.Com certeza, um sucesso!
A C.J. (Fábio Penteado, Joel Campolina, Newton Massafumi, Paulo Amorim e Marcos Hipólito, sob a consultoria
de Valter Caldana), classificou os seguintes projetos:

O P I N I Ã O

Valter Caldana

A

nexo à A ta , foi incluído um texto , no qual o consultor V alter C aldana des taca alguns pontos do concurso , que contou com 72 propostas concorrentes .
C onfira , numa síntese , o texto :

- é meu dever agradecer a todos os membros da Comissão Organizadora do Concurso Público Nacional de Projetos para o Paço Municipal de Hortolândia/SP e, em particular,
o presidente do IAB/DN, Gilberto Belleza que iniciou os trabalhos de organização;
- a destacar a importância para o bom andamento deste trabalho a participação da equipe
técnica da Prefeitura Municipal de Hortolândia, incluindo, entre outros, o secretário de Infraestrutura urbana, Carlos Roberto Prataviera Jr., o secretário de Indústria e Comércio, Dimas
Corrêa Pádua e o diretor de Planejamento Urbano, arq. Eduardo da Silva Amorim;
- ao mesmo tempo, temos que destacar a ação dos Núcleos de nossa Entidade, com um
enfoque abrangente e de grande participação na vida das cidades onde têm seu foco de
atuação, em estreita e crítica colaboração com o Poder Público e demais organizações da
sociedade.
- quero agradecer e parabenizar a Prefeitura do Municípío de Hortolândia, na pessoa do
prefeito Ângelo Perugini, que teve a sensibilidade e visão de propôr ao Instituto de Arquitetos do Brasil a organização deste concurso.
- e, finalmente, agradecer e parabenizar todos os participantes do Concurso, que com despreendimento e capacidade criadora ajudam a construir um país mais belo, justo e solidário,
baseado na cidade real, com qualidade de vida e inclusão social.
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1º

P

LUGAR
1º LUGAR
Autor: Baldomero Navarro
Co-autores: Beatriz Nachtergaele e André Yoshimoto
Modelo Eletronico: César Benevento
Estado: São Paulo

2º

m i a d
o
r e

Parecer do Júri:
Que segundo a CJ atende, também, ao Edital e aos critérios
estabelecidos pelo Júri, com transposição transversal das
edificações por meio do espaço público, apontando diretrizes
de aocupação urbana futura.

LUGAR
2º LUGAR
Autores: Vinicius Andrade e Marcelo
Morettin
Colaboradores: Marcela Aleotti, Marcelo
Maia Rosa, Marcio Tanaka, Marina
Mermelstein, Merten Nefs, Renata
Andrulis e Thiago Duarte.
Estado: São Paulo

Parecer do Júri:
Segundo a C.J, por atender ao Edital e aos critérios
estabelecidos pelo júri, com transposição transversal
das edificações, por meio do espaço público de ligação entre as vias principais, apontando diretrizes de
ocupação futura, com edifícios que poderão ser construídos por etapas.

3º

LUGAR
3º LUGAR
Autores: Eron Danilo Costin, Cassiano Pitella
Navarro, Felipe Sachs e Matheus Marques
Rodrigues Alves.
Estado: Paraná

Parecer do Júri:
que segundo a CJ, diferencia-se pela implantação dos edifícios administrativos e culturais, integrando-os ao espaço
público.

s
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MENÇÃO HONROSA
Autor: Paulo Henrique Paranhos de
Paula e Silva
Equipe: Eder Alencar, Ana
Carolina Vaz, Kristina Eichsteller,
Fernanda Capdrille e Hermes
Romão.
Estado: Distrito Federal

MENÇÃO HONROSA
Equipe: Eduardo Argenton Colonelli,
Silvio Oksman, Andréa Boller, Rafael
Urano, Marina Colonelli, Rafael
Baravelli e Vito Macchione.
Estado: São Paulo

MENÇÃO HONROSA
Autor: Nonato Veloso
Estado: Distrito Federal

MENÇÃO HONROSA
Autor: Rafael Rosa, Marco Schmidt
e Rodrigo Poltosi.
Equipe: Vanessa Zechin, Paola
Escuder e Pablo Morales.
Estado: Rio Grande do Sul

MENÇÃO HONROSA
Autores: André de Freitas e
Alfredo Del Bianco
Colaboradora: Priscila
Esteves
Estado: São paulo

MENÇÃO HONROSA
Equipe: César Shundi Iwamizu, Alexandre Mirandez
de Almeida, Ana Luiza Padilha, João Paulo Daolio,
Lívia Campagna Ribas, Marcelo Pontes de
Carvalho, Ricardo Bellio, Sergio Ficher, Tatiana
Tatit Barossi e Valentina Soares.
Estado: São Paulo

DESTAQUE
Autor: Carlos Dias.
Colaboradores: Eliane
Yumiko Sasazawa e Luiz Del
Guerra.
Estado: São Paulo

DESTAQUE
Equipe: Marcus Ricco La Motta,
Paula Andrade, Ivan Nishihata
e Sebastian Navarrete.
Estado: São Paulo

DESTAQUE
Equipe: Marcelo Carvalho Ferraz,
Francisco de Paiva Fanucci, Anne
Dieterich, Luciana Dornellas, Fabiana
Fernandes Paiva, Carol Silva Moreira,
Cícero Ferraz Cruz, Gabriel Rodrigues
Geinspum, Pedro Del Guerra, Otavio
Bressone Lopes e Vinicius Spina.
Estado: São Paulo

D E S TA Q U E

DESTAQUE
Equipe: Ciro Felice Pirondi, Marcello Lindgren,
Roseli Azevedo, Walmur de Moura, Bianca Rizzi,
Bruno Lima, Rodrigo Mendes de Souza e
Eduardo Cerqueira.
Estado: São Paulo

DESTAQUE
Equipe: Leda Brandão de Oliveira,
Mônica Junqueira de Camargo,
Roberto Alves de Lima
Montenegro e Sergio José
Brandão de Oliveira.
Estado: São Paulo
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Concurso Hortolândia

Agora, mãos à obra!

D

ia

24

de agosto : mais uma cerimônia

IAB, em São Paulo.
diplomas e prêmios, aos

marcante na sede do

A

entrega dos

vencedores do concurso público nacional
do

“Paço Municipal

de

Hortolândia”,

no interior paulista (confira no site www.iabsp.org.br)
os vencedores e a

Ata do júri.

À mesa, no auditório Kneese de Mello, o presidente do IAB/SP/
Arnaldo Martino, ladeado pelo secretário do Município, Eduardo
Amorim, Presidente do Núcleo Sumaré-Hortolândia, o presidente do
IAB nacional, Gilberto Belleza, e o prefeito Ângelo Perugini e Valter
Caldana, consultor do concurso. Na platéia, entre tantos, Miguel
Pereira, o novo presidente do Conselho Administrativo da Fundação
Bienal de São Paulo.
Um concurso, enfim, que mobilizou a inscrição de mais de 150
concorrentes, com 72 propostas entregues, número que surpreendeu
o prefeito e os secretários Dimas Correa e Eduardo Amorim.
Arnaldo Martino abriu a solenidade, elogiando a iniciativa e
exemplo da Prefeitura de Hortolândia, que contribui, com certeza,
para a qualidade urbana de nossas cidades, tão carentes de projetos

competentes, além de valorizar a atividade dos arquitetos e enriquecer a cultura arquitetônica nacional.
Gilberto Belleza, por sua vez, ressaltou a importância dos concursos públicos na história e evolução da arquitetura brasileira. E que,
a exemplo do concurso de Hortolândia, continua uma das bandeiras
da atual gestão do IAB nacional.
Emocionado, o prefeito observou que este concurso teve muitos
vencedores: a cidade de Hortolândia (que conquista sua auto-estima|),
o Instituto dos Arquitetos (pela sua ética e competência), além dos
premiados. “Só não esperava que o vencedor fosse tão jovem”.
A seguir, garantiu “este não será um projeto para ser engavetado. Afinal, dia 19 de maio de 2007, data comemorativa da emancipação de nossa cidade, queremos entrar no novo edifício municipal”
e para tanto solicitou aos vencedores a entrega dos projetos executivos em 90 dias.
A seguir, ocorreu a entrega dos diplomas e prêmios, com direito
a palmas, flashes fotográficos e abraços.
E, finalmente, com humor, Arnaldo Martino encerrou a solenidade
–“Bem, tendo em vista os prazos, vamos encerrar, para que os nossos
colegas possam iniciar já, agora à noite, o detalhamento dos projetos”.
José Wolf

HORTOLÂNDIA
Da rota de tropeiros
ao high-tech

Surpresa jovem – O presidente do IAB\SP, Arnaldo Martino (ao centro), ladeado por Paulo Amorim,
do Núcleo Sumaré/Hortolândia, Gilberto Belleza e os autores da equipe vencedora (Baldomiro Navarro
e Beatriz), cujo projeto e autores jovens surpreenderam o prefeito Ângelo Perugini.

D e p o i m e n t o
Ângelo Perugini

“Decidimos organizar este concurso, em parceria com o IAB, pela
credibilidade e competência do
Instituto. Minha opinião sobre o
projeto vencedor? Um projeto excelente!, com características de beleza, aproveitamento de espaço e economia, que vai possibilitar, uma
visibilidade, uma identidade e qualidade urbana à
cidade, como haviamos desejado.”
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Hortolândia? Quem imagina encontrar uma cidade com um
grande horto ou parque florestal, se engana. A cidade fractual, de 200 mil habitantes, com vários e dispersos núcleos urbanos e rurais, cortada por vias rodoviárias e uma linha ferroviária, carece de qualidade de vida urbana, meio ambiente,
verde e uma identidade, lembrando um jogo de quebra-cabeça.
A cidade, por exemplo, não conta nem com hotel ou de um
estádio de futebol.
Do seu calendário festivo, faz parte a festa da mandioca e a
do milho verde, que, além de pratos típicos, como pamonha, curau,
inclui shows musicais e barracas de jogos.
Antiga rota de tropeiros, Hortolândia, que sedia a filial da
IBM, no Brasil, aposta, enfim, no futuro, como pólo high-tech, do
Estado de São Paulo.
J.W.

Admire sem moderação.
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Debate

Minhocão
Qual a sua opinião:
demolição ou requalificação?

Presença expressiva
– Arquitetos e
estudantes de
Arquitetura
participaram do debate:
à mesa, os arquitetos
Luiz Bloch, Cândido
Malta, Antonio Cláudio
da Fonseca (mediador),
Heloísa Proença e
Miguel Pereira.

C

om a presença de estudantes, profissionais

Arquitetura e Urbanismo, do presidente
do IAB nacional, Gilberto Belleza, sob a
coordenação do presidente Arnaldo Martino, além do urbanista Cândido Malta, do
coordenador do concurso, Luiz Bloch, do PHD Miguel
Pereira, do Conselho Superior e de Heloísa Proença, o
IAB paulista promoveu mais um debate polêmico, no
auditório Kneese de Melo. A lamentar a ausência da
imprensa especializada, embora convidada.
da

O tema em pauta? O elevado “Costa e Silva”, o funesto Minhocão, cujo concurso de Idéias, promovido pela Prefeitura
de São Paulo, que por questão ética e profissional, não
contou com o apoio da atual gestão (veja BO 53).
Mas, que, num gesto democrático do IAB/SP,
elogiado por todos, se constituiu no debate,
ao abrir espaço para uma discussão aberta
e plural sobre o tema, na sede da Entidade,
que aconteceu no dia 10 de agosto.

Os vencedores: Juliana
e José Alves.

O Presidente do IAB/SP, Arnaldo Martino, abrindo a sessão colocou a questão da
polêmica relativa à Lei Municipal que criou o
Prêmio Prestes Maia, e as injustas condições
impostas aos Arquitetos, na medida em que desrespeita frontalmente
a legislação de Direitos Autorais e a legislação de contratação de
serviços profissionais referente aos concursos públicos. Apresentou
ainda o texto substitutivo de Lei, que o IAB apresentará a Câmara
Municipal de São Paulo para sanar esta gravíssima impropriedade,
compromisso que se impôs ao contrapor-se às atuais regras.
O debate coordenado com competência pelo Arquiteto Antônio
Cláudio Pinto da Fonseca, Secretário Geral do IAB/SP, que determinou
um tempo-limite para as intervenções, teve momentos de esclarecimento, tensão e indagações, como a de Renato Dal Pian sobre a transparência e o compromisso ético dos concursos públicos, que envolvem a sobrevivência de tantos escritórios e profissionais de Arquitetura e Urbanismo, mas que não se comprometem na realização das obras.
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O debate, em síntese, colocou em foco questões técnicas,
profissionais e ambientais relacionadas ao tema, além de tornar
visíveis para o público (e, por extensão, para o cidadão) as propostas dos projetos vencedores do Prêmio “Prestes Maia”. Um
dado significativo: dos 46 projetos concorrentes, 14 optaram pela
demolição do elevado, a exemplo da proposta da equipe da FAUMackenzie, que não entregou o trabalho por solidariedade a
posição do IAB.
Os projetos premiados no concurso foram apresentados, entre
eles o da equipe vencedora de Juliana Corradini e José Alves, que
optou pela remodelação. E em contra-posição o da equipe da
Universidade Mackenzie, elogiadíssimo, que optou pela demolição,
com a participação dos arquitetos Anne Marie Sumner, Hector Viglieca, Tito Lívio Frascino, Vera Santana Luz, renato Zucolo, Flavio
Marcondes, Claudio Macedo e Irineu idoeta e alunos da Faculdade
de Arquitetura, além de consultores multidisciplinares.
Confira, enfim, no Boletim 55, outros detalhes sobre o debate
e os projetos em questão.
Sem dúvida, deve-se elogiar a participação dos Arquitetos, ao
apresentarem propostas, a partir de produção acadêmica ou do
ofício profissional cotidiano, na tentativa de se buscar soluções
viáveis para problemas urbanos da cidade real.
O debate, conforme observou Miguel Pereira, não terminou,
está em aberto. Pela sua amplitude, pede outros desdobramentos,
com a participação de consultores, dos membros do júri, profissionais de áreas multidisciplares e, principalmente, de moradores da
região, para uma solução real sobre a condição urbana e cultural
da cidade.
O debate mostrou, ainda, que não basta encontrar soluções
emergenciais, imediatistas, que acabam se transformando permanentes, e logo ultrapassadas. Por enquanto, conforme aconselharam os
debatedores, precisamos “conviver com cicatrizes urbanas como a do
Minhocão e ainda não forem implementadas soluções mais abrangentes e integradamente consideradas dos problemas urbanos, como o
sistema de transportes, drenagens, ocupação territorial, etc.”.
José Wolf

Versatilidade do drywall respeita
liberdade de criação do arquiteto
Os sistemas drywall, embora venham ganhando mercado
rapidamente no Brasil ao longo dos últimos dez anos, vem
despertando crescente interesse no meio técnico. Esses sistemas
dão ampla liberdade criativa aos arquitetos, podendo ser utilizados em paredes e revestimentos internos, forros e outros
detalhes construtivos com formas retilíneas ou curvas, como
estantes, nichos, divisórias baixas, balcões de recepção, entre
inúmeras possibilidades. Apresentam grande versatilidade não
só estética, mas igualmente quanto ao desempenho, além de
vantagens como leveza, precisão dimensional, qualidade de
acabamento, rapidez de execução e desperdício mínimo.
Um projeto arquitetônico especificando soluções em drywall
deve partir de três premissas: a) o conhecimento dos componentes dos sistemas e suas propriedades; b) a identificação das
necessidades que devem ser atendidas nos diferentes ambientes internos de um edifício residencial, comercial ou com
qualquer outra finalidade; e c) a integração dos sistemas drywall
com o restante da edificação e com os sub-sistemas hidráulico,
elétrico, de informática e telecomunicações, combate a incêndios e climatização.

Componentes

Os componentes dos sistemas são os seguintes:
• Chapas – Os principais tipos são Standard ou ST, para uso
geral; Resistente à Umidade ou RU, também conhecida
como “chapa verde”, para aplicação em cozinhas, banheiros, lavabos, lavanderias e áreas de serviço; Resistente ao
Fogo ou RF, também
conhecida como
“chapa rosa”, para
aplicação em áreas
em que o Corpo de
Bombeiros exige períodos mais prolongados de resistência ao fogo; Acústica, que apresenta perfurações para absorção sonora e é usada principalmente em
forros; e chapas com espessura menor (6 mm contra 12,5
mm das demais), para utilização em superfícies curvas.
• Perfis estruturais – São produzidos em aço com galvanização
pesada (Z 275 = 275 g/m2), a partir de laminados com
espessura mínima de 0,50 mm. Os parâmetros mencionados são definidos em norma da ABNT. Há vários tipos de
perfis, sendo que os mais utilizados são as guias e os montantes, que formam a estrutura de paredes e forros. Em
paredes com pé direito de até 2,60 m, os montantes são
colocados a cada 600 mm; em paredes mais altas, a cada
400 mm. Há guias e montantes com larguras de 48, 70, 75
e 90 mm. Além disso há outros tipos de perfis como canaletas, cantoneiras, tabicas, longarinas, travessas, etc.
• Massas para tratamento de juntas – São massas específicas
para o acabamento de juntas de chapas para drywall. Utilizadas com fitas apropriadas, proporcionam juntas sem
trincas. O acabamento com gesso puro não é recomendado, por ao secar sofre trincas.
• Massas para colagem – Utilizadas para a fixação de chapas
em revestimentos sobre alvenaria ou concreto.
• Fitas – Há fitas de papel microperfurado para tratamento de
juntas entre chapas, fitas de papel microperfurado com reforço metálico, para reforço de ângulos salientes e fitas de
isolamento (banda acústica), para isolamento dos perfis nos

perímetros de paredes, forros e revestimentos (esta última,
além de compensar pequenas imperfeições da superfície,
também contribuem para melhor desempenho acústico).
• Fixações – Para a fixação das guias metálicas nos elementos
construtivos são utilizadas buchas e parafusos ou rebites
metálicos ou ainda fixações à base de “tiros”. Para a fixação
das chapas na estrutura metálica, são utilizados parafusos
resistentes à corrosão com vários comprimentos variando
de 25 a 70 mm.
• Acessórios – São peças indispensáveis à montagem dos
sistemas drywall, incluindo suportes niveladores para a estrutura de forro, reforços metálicos, tirantes, junções, conectores e apoios para suporte metálico, entre outros.
• Lã mineral – utilizada quando é necessário um desempenho
térmico ou acústico superior.

Soluções diferenciadas

A adequada combinação dos componentes citados permite a especificação de vedações internas capazes de atender aos
requisitos de desempenho de cada ambiente. Isso permite que
sejam desenvolvidas soluções as mais variadas tanto para obras
novas quanto para reformas.
As principais soluções que podem ser obtidas em paredes,
forros e revestimentos segundo o desempenho esperado serão
brevemente detalhadas na segunda parte deste artigo, que deve
ser publicada na próxima edição deste boletim.

Curso de projeto

O IAB-SP firmou convênio com a Associação Brasileira dos
Fabricantes de Chapas para Drywall, por meio do qual esta
entidade ministrará cursos de introdução à técnica de projetar
sistemas drywall. Cada curso terá duração de um dia, incluindo visita a obra, apresentação detalhada dos componentes dos
sistemas, dicas indispensáveis para sua montagem e noções
teóricas de projeto acompanhadas de exercícios práticos. Os
participantes receberão material de apoio, incluindo o Manual de Montagem de Sistemas Drywall e o recém-publicado
Manual de Projeto de Sistemas Drywall, além de certificado de
participação. Para melhor aproveitamento, as vagas serão limitadas a 30 por curso.
O curso inicial será ministrado na sede do IAB-SP, na cidade
de São Paulo, no dia 17 de outubro. Em seguida, em datas a
serem confirmadas, serão realizados cursos em Campinas e Ribeirão Preto (ainda em outubro), São José dos Campos, Piracicaba e São Carlos (em novembro) e Bauru (em dezembro).
Mais detalhes podem ser obtidos no site
www.iabsp.org.br. Quanto a informações
adicionais sobre o sistema drywall, podem
ser consultadas no site www.drywall.org.br
ou solicitadas pelo e-mail técnico@
drywall.org.br.
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Cena Urbana

“A praça é do povo”... e a ci
Espaço democrático
“A praça é do povo, como o céu é do condor”, já eternizaram o
poeta Castro Alves e o cantor Caetano Veloso.
A cidade de São Paulo, por exemplo, possui cerca de quatro mil
praças, cuja distribuição não atinge, no entanto, todas as áreas da
capital, com cerca de 1.500 quilômetros quadrados urbanizados,
segundo dados da Prefeitura municipal.
Com o objetivo de reverter o quadro deficitário, a Emurb, com o
apoio das subprefeituras, lançou o projeto “Praça Viva”, para construir
21 novas praças destinadas ao lazer e à convivência da população
da periferia. Entre as quais, a de Perus, Butantã, Penha, Freguesia do
Ó, Cidade Tiradentes, Móoca, Ipiranga etc.

“Viver São Paulo”
A registrar, com louvor, o novo caderno “Viver São Paulo”
lançado na recente reforma gráfica do jornal “Folha de S. Paulo”.
Um espaço editorial inovador, no qual são enfocados questões
e problemas relacionados ao viver e ao estar na grande metrópole.
Aos editores e repórteres, parabéns pela iniciativa.
Uma sugestão: que tal, incluir, em cada edição, uma entrevista com arquitetos, urbanistas e paisagistas, que formatizam nossa
cidade, além de divulgar concursos de Arquitetura e Urbanismo. A
par disso, seria desejável que fossem registradas as atividades e
iniciativas do IAB (Instituto dos Arquitetos), que tem, entre suas
missões, a luta pela melhor qualidade de vida urbana e pelo direito
do cidadão à Arquitetura e à cidade.

Cenário de destruição
Independente das convicções religiosas ou políticas de
cada um, foi triste ver pela TV uma cidade, como Beirute,
capital do Líbano, que já foi classificada de a “Paris do
Oriente Médio”, ser novamente destruída, depois de reconstruída por tantos arquitetos, nos anos 90, incluindo um
Centro Cultural projetado por Oscar Niemeyer, deixando de
novo milhares de pessoas ao desabrigo.
As cenas de pedaços de blocos de concreto pelo chão
e vergalhões de prédios destruídos, com certeza, emocionaram nossa retina e coração.
Líbano? Um pequeno território, com área de 10.400
km² (menor que um quarto da área do Estado do Rio de
Janeiro),com cerca de 5 milhões de habitantes, mas que
“concilia em seu mapa, a montanha e o mar, a aldeia e a
cidade, a ancestralidade e os refinamentos da civilização”
(Emilie Chamie).
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idade também!

Lições da Copa
Por uma nova paisagem urbana
Um novo projeto de lei da Prefeitura paulista classificado de
“Cidade Limpa”, propõe a extinção da mídia externa na cidade. Se
aprovado, painéis, outdoors, bonecos infláveis, banners etc. publicitários, serão proibidos. O projeto beneficia, também, as fachadas dos
edifícios, muitos dos quais patrimônios da história da Arquitetura
paulistana. Nota dez pela iniciativa.

A Copa do Mundo (de futebol), na Alemanha, acabou, mas
deixou em seu rastro, muitas lições, inclusive, no campo da Arquitetura e do meio ambiente.
Segundo relato de repórteres brasileiros, a Alemanha surpreendeu pela qualidade da vida urbana, pelo respeito ao meio ambiente,
ao verde, às construções históricas e, ao mesmo tempo, pela busca
de novas formas do viver urbano e humano, além das pesquisas na
área da biotecnologia e da arquitetura sustentável, além de mostrar
que a Arquitetura pode agregar valores a um projeto ou equipamento coletivos, como testemunharam os projetos dos estádios de Berlim,
Munique ou Nuremberg, construídos ou remodelados por um pool
de escritórios de Arquitetura suíços e alemães. Tudo depende da
sensibilidade do poder público e da iniciativa privada.
Agora, é esperar a próxima Copa, em 2010, na África do Sul,
que participou, com projetos instigantes, da 5ª Bienal Internacional
de Arquitetura de São Paulo, sob o tema /Metrópole.

Megacidade
São Paulo, de acordo com estudos da Habitat, da ONU – Organização das Nações Unidas - deverá ocupar , em 2020, a póle-position das cincos megacidades do planeta, num mundo cada vez
mais urbano.
Segundo registrou a reportagem do jornal “Folha de S. Paulo”
(15 de julho), no caderno “Viver São Paulo”, num universo de mais
de seis bilhões de pessoas, cerca de três bilhões já vivem em cidades,
grande parte vivendo, no entanto, em condições precárias, em favelas, cortiços ou nas ruas.
Em relação ao Brasil, 82% da população já vivem nas cidades,
deixando para a memória e história um país que foi majoritariamente rural nos anos 50.

Casa brasileira
A registrar a entrevista “Sombras sobre o lote”, publicada na AU
(148), com Alessandro Castroviejo (Sandro) e Vasco Caldeira. Os
arquitetos em questão inauguraram em 1993 a seção “Casas do
Brasil”, que se transformou num dos principais carros-chefe editorais
da publicação, que surgiu em 1985, sob inspiração do arq. Mario
Sérgio Pini, abrindo um novo viés no mercado editorial arquitetônico.
“A casa – como diz o Sandro – é uma porta de entrada para se
pensar arquitetura”. E, também, a grande célula do tecido urbano
de uma cidade.
J.W.
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Congresso

Goiânia sedia XVIII CBA

O

Instituto de Arquitetos do Brasil, entidade que neste ano completa 85 anos
de existência, a mais antiga entidade
representativa dos arquitetos brasileiros, e a única representante da UIA União Internacional de Arquitetos no Brasil, tem o
prazer do convidá-lo a participar do XVIII Congresso
Brasileiro de Arquitetos. Organizado pelo Departamento de Goiás do IAB, um dos nossos Departamentos mais
ativos, ocorrerá entre 11 e 14 de outubro de 2006 na
belíssima cidade de Goiânia, projetada pelo Arquiteto
Atílio Correa Lima. É uma ótima oportunidade para os
arquitetos redescobrirem ou conhecerem uma cidade
planejada após vários anos de sua criação, projetada
antes de nossa capital,

Brasília.

Desde o 1° Congresso Brasileiro de Arquitetos organizado pelo
IAB em São Paulo em 1945, todos esses eventos se transformaram
no grande fórum de discussão da produção arquitetônica nacional,
resultando em grandes manifestações do IAB, que foram parâmetros
importantes na história de nossa entidade e no posicionamento dos
arquitetos frente a questões políticas e profissionais.
Podemos citar dois momentos marcantes; o IX Congresso Brasileiro de Arquitetos realizado na década de 70 com 7.000 participantes se manifestando claramente contra o momento político então
vigente contra a ditadura, o XIII Congresso realizado em São Paulo
com quase 10.000 participantes, e o recente XVII Congresso realizado no Rio de Janeiro que se manifestou firmemente pela criação de
um Conselho Profissional próprio e exclusivo dos arquitetos. Por isso
a realização deste XVIII Congresso Brasileiro de Arquitetos se reveste num grande evento, principalmente pelo tema colocado “Arquitetura e Urbanismo no contexto do Desenvolvimento Sustentável”
assunto de vital importância não só para o desenvolvimento da arquitetura, mas também pela manutenção da qualidade de vida de
nossa sociedade.
Além de toda a temática importante que será debatida, o Congresso contará com a homenagem ao Arquiteto Paulo Mendes da
Rocha, ex-presidente do Departamento de São Paulo do IAB, um dos
maiores arquitetos brasileiros e mundiais, e recentemente premiado
com o Premio Pritzker 2006, uma das maiores premiações internacionais da arquitetura, que emprestará seu nome ao Congresso. Esse
é um evento que congrega a organização de nosso Departamento
de Goiás, com a colaboração de colegas de todo país e o apoio das
principais entidades de arquitetos corroborando para o sucesso
dessa empreitada. Por isso você não pode ficar de fora. Esperamos
você lá.
Abraços,
Arquiteto Gilberto Belleza
Presidente Nacional do IAB
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Em pleno planalto central “seco
e solitário”, a elegante Goiânia

Q

uem participar do

XVIII CBA, em Goiâ-

nia, poderá conhecer in vivo et realitate

Brasil
30, a exemplo de
Belo Horizonte (MG), que teria, inclutarde, inspirado o projeto de Brasília. Com
uma das primeiras capitais do
planejadas, nos anos

sive, mais

certeza, uma oportunidade privilegiada para se desfrutar
de um espaço urbano com qualidade, que deve motivar
uma reflexão sobre o urbanismo!

A convite do governador Pedro Ludovico , nomeado por Getúlio
Vargas, o arquiteto Attílio Correa Lima que, segundo Yves Bruand, autor
de “Arquitetura contemporânea no Brasil”, que foi um dos raros arquitetos brasileiros que se especializou na época em questões do urbanismo, aceitou o desafio de projetar a nova capital do Estado goiano, terra
do artista plástico Siron Franco, autor do cartaz do evento.
O traçado original, linear, imaginado em 1937, dividia a nova
cidade em três setores diferenciados, mas complementares: no Centro,
o setor político-administrativo, no Norte, o setor comercial e industrial
e, no Sul, o residencial. Com mais de um milhão de habitantes, a cidade, cujo sabor local é o famoso pequi (fruta utilizada na preparação do

arroz), é celebrada, atualmente, como uma das cidades mais elegantes
e agradáveis do país.
Segundo Bryand, o desenvolvimento da nova “cidade foi mais
rápido do que o previsto e o desaparecimento prematuro do arquitetourbanista num acidente aéreo, em 1943, impediu que ele pesquisasse
outras soluções que poderiam aperfeiçoar seu plano inicial.
Natural de Roma, Itália, em 1901 – conforme registra o pesquisador Alberto Xavier , no documento “Cidade, profissão de fé” (AU
74), Attílio diplomou-se pela Escola Nacional de Belas Artes, em 1925.
Assim, sua concepção inicial de urbanismo, com estágio junto a Alfred
Agache, autor do plano urbanístico do Rio de Janeiro (1928/30), é
baseada nos princípios da Beau-Arts, tendo como foco principal a
valorização de avenidas, bulevares, praças e traçados geométricos,
com a Paris de Haussmann como principal referência.
Além do plano urbanístico de Goiânia, Recife etc., realizou diferentes trabalhos, incluindo a Estação de Barcas, RJ (1940), o plano
urbanístico de Niterói, RJ (1932), o conjunto residencial Várzea do
Carmo, em São Paulo (1942), a Vila Operária, em Volta Redonda,
RJ (1941), além da famosa estação de Hidroaviões, no Rio (1938) .
J.W.
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Núcleos

VISITA AO IAB

S

ob a coordenação do arq .

Francisco de
Assis Carvalho Ferraz, presidente do Núcleo de Piracicaba (que foi tema no BO 54),
uma comitiva de 40 arquitetos, da região de
Piracicaba e de Limeira (que foi tema no BO
53) visitou oficialmente a sede do IAB em São Paulo,
no dia 27 de julho.
Na ocasião, reuniram-se com o presidente nacional, Gilberto
Belleza, o presidente e vice-presidente do IAB paulista, Arnaldo
Martino e Joaquim Guedes, além do diretor, José Luiz Tabith, da
atual Diretoria.
Na reunião, vários temas em foco e em discussão, entre os quais,
as diretrizes da atual gestão nacional e estadual, incluindo propostas
de maior interação entre os arquitetos da capital e os do interior.
Segundo Francisco Ferraz, do encontro resultaram fatores positivos,
como o aumento de associados.

Divulgação/IAB

Catálogo da 6ª BIA
sócios do iab-sp: R$ 50,00
não sócios do iab-sp: R$ 70,00

Livro Descontinuidade: Arquitetura
Contemporânea Norte de Portugal
preço único: R$ 30,00

PHOTO HISTORICA

UMA HISTÓRIA EM BRANCO E PRETO
A fim de resgatar momentos históricos e
marcantes da história do IAB , o Boletim abre este
novo espaço. Ao inaugurá-lo, a foto com Oswaldo
Corrêa (presidente do IAB/SP, de 62 a 63), Flávio
da Silveira, Fábio Penteado (presidente do IAB/
DN, em 66, e presidente do IAB paulista de 94 a
95), Vilanova Artigas, Ary Garcia Rosa (presidente do IAB nacional, de 56 a 58 e de 58 a 60),
Ìcaro de Castro ( presidente do IAB nacional, de
60 a 62, de 62 a 64 e de 64 a 66), Eduardo Kneese de Melo, um dos autores do projeto da sede
do IAB, em São Paulo (programa Arquitetos na TV,
1960, TV-Excelsior). Atenção! Se você tiver alguma foto histórica, envie para o Boletim!
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Catálogo da 5ª BIA
sócios do iab-sp: R$ 30,00
não sócios do iab-sp: R$ 40,00

Curtas
Registro

Curso
Paisagismo básico

Tozzi premiado em Veneza

O arq. Décio Tozzi, ex-vice-presidente do IAB/SP (na gestão
de Paulo Sophia) (veja entrevista no BO 43), recebeu no dia
8 de setembro, a láurea do Júri Internacional da Décima Bienal da UIA, em Veneza, Itália, pelo projeto, que transformou
a Pedreira do Chapadão, em sede da Orquestra Sinfônica
Municipal de Campinas, SP. O trabalho participa da mostra
“Celebration of Cities 2”, até novembro.
Diplomado pela Mackenzie, em 1960, com pós-graduação
na FAU/USP, Tozzi é autor de uma vasta obra, que inclui,
entre outros projetos (registrados no livro “Décio Tozzi”, da
Editora Aleph) o Parque Villa Lobos, o Fórum Trabalhista,
a recuperação urbana da Vila Itororó, em São Paulo, além da
belíssima capela da Fazenda Veneza, em Itu e de uma praçaespaço para eventos culturais e religiosos, em Maceió, AL,
que recebeu o papa João Paulo II, quando de sua inesquecível
visita ao Brasil, nos anos 90.

– Sob a coordenação do
arquiteto-paisagista Benedito Abbud, que acaba de
lançar o livro “Criando Paisagens”, o curso acontece
no Senac, em São Paulo, as
segundas, quartas e sextas,
até o dia 27/10.
www.editorasenacsp.
com.br

Agenda
OUTUBRO

11 a 14 – 18º Congresso
Brasileiro de Arquitetos,
em Goiânia, GO, enfocado
no tema “A arquitetura e
o urbanismo no contexto
do desenvolvimento sustentável”.
www.Iabgoias.com.br

Nota
ATÉ O 56!
Com a presença do presidente
nacional, Gilberto Belleza e do
presidente estadual, Arnaldo
Martino, foi realizada no dia 31
de agosto, no Porão de Artes, no
edifício da Bienal de São Paulo, a
solenidade de premiação do Opera
Prima´06.
Dos 25 projetos selecionados (veja
Boletim 55), foram premiados
cinco projetos:
Complexo Hospitalar Montável para Situações Emergenciais e Preventivas
Autor: André de Giacomo Orientador: Marcos Antônio Carnavalle
Universidade do Norte do Paraná – Unopar, Londrina
Requalificação da Pedreira do Morro Santana
Autor: Marta Floriani Volkmer Orientador: José Carlos Marques
UNIRITTER - Centro Universitário Ritter dos Reis, Porto Alegre
Reconstruir a Casa e Alegrar a vida: Reconstrução do
“Cortiço 27” e da Cidadania em Niterói
Autor: Danielle Barros de Moura Benedicto Orientador: Sônia
Maria Taddei Ferraz
Universidade Federal Fluminense, Niterói
Cirque de Voyage: Arquitetura para um Circo Itinerante
Autor: Lorena Faria Lima Orientador: Paulo Raposo Andrade
Universidade Federal de Pernambuco, Recife
Cenares - Centro de Artes Espontâneas
Autor: Igor Macedo de Araújo Orientador: Maria Lúcia Malard
Universidade Federal de Minas Gerais, B. Horizonte
Atenção, leitor! Confira os projetos premiados e as menções,
com imagens e o respectivo parecer do júri, na edição 56
do Boletim.

Até dia 10 – “Calder no Brasil”
Exposição e lançamento de livro,
de autoria de Roberta Saraiva,
diretora do Museu Lasar Segall,
editado pela Cosac Naify, na Pinacoteca da Estação da Luz. O escultor e artista norte-americano,
amigo de Oscar Niemeyer, tem várias obras espalhadas pelo Brasil,
incluindo um móbile no mezanino
da sede do IAB paulista.
www.cosacnaify.com.br

Dia 23 – Encontro Internacional “Criação de marcos urbanos”: com Massimiliano Fuksas (autor do novo complexo de
exposição da Fiera Milano, Itália), além da participação de
Marcelo Ferraz e Mario Biselli. Local: hotel Renaissance (das
14 às 18h30), São Paulo.
Inf. fone: (11) 3352-7501/www.piniweb.com/encontro

NOVEMBRO

De 13 a 17 – 15ª Bienal de Arquitetura de Quito, Equador.
Inf. fone: (81) 3228-2028 (com Vânia Avelar).
De 22 a 24 – 1º Congresso Internacional da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (Abap), Rio de Janeiro, RJ. Inf.
fone: (11) 3675-7810/e-mail: abap@abap.com.br

DEZEMBRO

Dia 5 – Solenidade de premiação do 18º Premio
Design do Museu da Casa Brasileira
www.mcb.sp.gov.br
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Curtas
Comunicado

Arnaldo Martino, Presidente

Concursos

Programa de Formação Continuada
Prezado Associado,
Um dos itens de maior importância no Programa de Gestão
do IAB, é o desenvolvimento de um Programa de Formação
Continuada. Temos enfatizado nas mais diversas ocasiões,
a necessidade de proporcionar aos Associados eventos que
complementem sua formação e estimulem o desenvolvimento de suas habilidades profissionais.
Para viabilizar o início da implantação deste projeto, o IAB
firmou Convênio com a Academia de Engenharia e Arquitetura – AEA, empresa reconhecida por sua atuação na área
de realização de cursos e eventos, voltados à Arquitetura e
Tecnologias complementares.
O objetivo do programa será a elaboração de uma grade de
cursos formatada para atender aos associados IAB-SP e estará
disponível no site do Instituto a partir de outubro.
Comunicações ou sugestões podem ser enviadas para o email: administrativo@iabsp.org.br.

Convênio Drywall e IAB
Prezados Associados,
É com satisfação que comunicamos a assinatura de um Convênio com a Drywall. A Drywall é uma associação que tem como
objetivo difundir em toda cadeia de negócios da construção
civil do país a tecnologia da drywall ou construção a seco.
O objetivo do Convênio assinado pela Associação Drywall
e o IAB será proporcionar aos arquitetos, cursos de projeto
de sistemas drywall.
O projeto terá uma etapa piloto em 2006. Para proporcionar
também a participação dos associados dos Núcleos, propusemos que os eventos fossem estendidos para o interior.
O primeiro curso será oferecido em São Paulo, no dia 17 de
outubro na sede do IAB, Rua Bento Freitas, 306 – 4º andar,
das 9h00 às 18h00.
Programa do Curso
Período da Manhã: Visita
Período da Tarde: Curso
à Obra
09h00: Welcome Coffee
14h00: Introdução – Componentes e
montagem
09h30: Saída para visita à
15h00: Introdução teórica sobre projeto
obra
de sistemas drywall
10h00: Início da visita à obra 16h00: Coffee break
11h30: Final da visita à obra 16h30: Exercícios de projeto
monitorados
12h00: Almoço
18h00: Encerramento
O programa completo e as informações gerais do curso
podem ser consultados no site www.iabsp.org.br.
Estão previstos eventos em Campinas, Ribeirão Preto, Piracicaba, São José dos Campos, São Carlos e Bauru .
O site da DRYWALL, para informações da Associação
é: www.drywall.org.br.

In memoriam
+ Lauro da Costa Lima (1917-06). Engenheiro-arquiteto paulistano, sócio do IAB/SP, formado pela
Universidade Mackenzie, Lauro faleceu no dia 22 de
julho, em São Paulo. Entre suas obras, edifícios residenciais, um conjunto de prédios, na praia de Itararé, em
São Vicente, além de inúmeros projetos industriais e
campos de golfe.
Um dos projetos marcantes, segundo Fernando Serapião,
da Projeto/Design: o edifício Normandia, entre o Copan e
a agência Bradesco, no centro de São Paulo, com a participação do artista plástico Antonio Maluf, autor dos belos
painéis cerâmicos geométricos das fachadas.

20 BO 55 • JUL/AGO/SET 2006

Iphan - Além do Concurso da Caixa, um novo concurso,

que mobiliza os arquitetos do país: o da sede do IPHAN, em
Brasília, DF.
O concurso, aberto a todos os profissionais diplomados do
país, tem como objetivo a seleção de propostas, com solução adequada, para a construção da nova sede do Iphan,
em Brasília.
Premiação: 20 mil (para o projeto vencedor), 6 mil (para o
segundo lugar) e 4 mil (para o terceiro colocadoi).
Inscrições: até 2 de outubro e entrega dos trabalhos até às
18 horas do dia 9/10. Divulgação da premiação: dia 20 de
outubro.
Informações: www.iab.org.br
concursoiphan@iab.org.br

DIRETORIA IAB-SP BIÊNIO 2006/2007

Presidente Arnaldo Antonio Martino Vice Presidente Joaquim Monoel
Guedes Sobrinho 2º Vice Presidente Lucio Gomes Machado 3º Vice
Presidente Vasco de Mello Vice Presidente Financeiro Carlos Augusto
Faggin Secretário Geral Antonio Cláudio Fonseca 1º Secretário Lilian
Dal Pian 2º Secretário Francisco Ferraz Diretores José Luiz Tabith Jr.,
Jaime Cupertino, Silvio Sant’Anna, Regina Helena Vieira Santos, José Marcelo
Guedes e Gilberto Caiuby Diretor Financeiro Carlos Carmelo De Benedetto
Conselho Fiscal (Diretores) José Renato Melhem, Miguel Gustavo
Fabregues e Victor Chinaglia Conselho Superior (Titulares) Paulo Sophia,
Ronald Tanimoto, Edson Elito, Marcelo Hobeika, Renato Nunes, Nabil
Bonduki, Ubyrajara Gilioli, Sylvio Sawaya e Araken Martinho Conselho
Superior (Suplentes) Gilberto Belleza, Mario Yoshinaga, Pedro Paulo de
Melo Saraiva, Eduardo Habu, Valter Caldana, Fernando de Mello Franco,
João Walter Toscano, Maria José Gomes Feitosa e Milton Braga

RELAÇÃO DE NÚCLEOS DO IAB-SP BIÊNIO
2006/2007

NÚCLEO - ALTO TIETÊ Presidente: Arq. Ana Maria Abreu Sandim NÚCLEO
- AMERICANA Presidente: Arq. Roberto Rampazzo Gambarato NÚCLEO
- ARARAQUARA Presidente: Arq. Washington Ferreira Rosa Júnior NÚCLEO
- ATIBAIA Presidente: Arq. Fernando Ciaramello Alves Pinto NÚCLEO BAURU Presidente: Arq. Paulo Canguçú Braga Burgo NÚCLEO - CAMPINAS
Presidente: Arq. André Kaplan NÚCLEO - FRANCA Presidente: Arq. Claudio
Barbosa Ferreira NÚCLEO - GUARULHOS Presidente: Arq. João Antonio
Danielson Garcia NÚCLEO - ITATIBA Presidente: Arq. José Augusto Silveira
Franco NÚCLEO - JUNDIAÍ Presidente: Arq. Rosana Ferrari NÚCLEO LIMEIRA Presidente: Arq. Alex Marques Rosa NÚCLEO - MARILIA
Presidente: Arq. Ari Rezende de Souza e Silva NÚCLEO - MOGI DAS
CRUZES Presidente: Arq. Paulo Sergio Pinhal NÚCLEO - MOGI MIRIM
Presidente: Arq. Orpheu Thomazini Daneluzzi NÚCLEO - PIRACICABA
Presidente: Arq. Francisco de Assis Carvalho Ferraz Jr. NÚCLEO PRESIDENTE PRUDENTE Presidente: Arq. Kazuo Maezano NÚCLEO RIBEIRÃO PRETO Presidente: Arq. Elza Luli Miyasaka NÚCLEO - RIO
CLARO Presidente: Arq. Nelson França Júnior NÚCLEO - SANTO ANDRÉ
Presidente: Arq. Roberto Dias Marin NÚCLEO - SÃO CARLOS Presidente:
Arq. Reginaldo Peronti NÚCLEO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Presidente:
Arq. Marco Aurélio da Costa NÚCLEO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Presidente: Arq. Emmanuel Antonio dos Santos NÚCLEO - SOROCABA
Presidente: Arq. Musse Stefan NÚCLEO - SUMARÉ Presidente: Arq. Eduardo
da Silva Amorim NÚCLEO - SUZANO Presidente: Arq. Erica Vidotti Mikami
NÚCLEO - TAUBATE Presidente: Arq. Paulo Gomes de Oliveira NÚCLEO
- UBATUBA Presidente: Arq. Daniel Correa NÚCLEO - VINHEDO
Presidente: Arq. Aurivaldo F. de Carvalho Pacheco
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Prédio do IAB/SP:
Em Restauro

O

prédio -S ede do

I nstituto de
Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo, será objeto de processo de recuperação, que inclui projetos e obras,
a partir de janeiro de 2007, quando terão
decorrido 60 anos de sua existência e presença
em nossa São Paulo. Fruto da união e vontade
dos arquitetos fundadores do Departamento
paulista, apenas poucos anos após a sua constituição.

Um projeto desenvolvido por uma equipe de arquitetos,
após um concurso, cujo resultado pronunciado pelo júri,
do qual fazia parte Oscar Niemeyer, recomendou fossem
consideradas as boas soluções contidas nas propostas dos
três primeiros colocados. Entre os membros dessas equipes
estavam os arquitetos: Rino Levi, Jacob Ruchti, Galiano
Ciampaglia, Helio Duarte, Zenon Lotufo, Abelardo de
Souza, Roberto Cerqueira Cezar e Miguel Forte Neto.
Resultou desse trabalho um edifício belíssimo, moderno,
bem construído, com conceitos arquitetônicos e tecnológicos avançados com relação a sua época, e implantado
em uma esquina de região de expansão do centro da cidade, na direção da nobre Vila Buarque/Higienópolis. O
prédio, além de sediar as dependências do Departamento,
tem abrigado, ao longo destes anos, escritórios de importantes arquitetos como os de: Rino Levi, Vilanova Artigas,
Paulo Mendes da Rocha, Galiano Ciampaglia, Miguel
Forte, Oswaldo Correia Gonçalves, Léo Ribeiro de
Morais, Fábio Penteado e muitos outros ícones da nossa arquitetura. Como também foi palco de intensa atividade artística, cultural e política, em seus espaços, entre eles
o “Clubinho dos Artistas”, sempre lugares freqüentados
por intelectuais e artistas da nossa história recente, onde
o convívio e o debate sobre importantes questões brasileiras, o marcaram como símbolo de altíssimo significado
para nossa cidade.
O IAB sofreu, involuntariamente, o processo de degradação do centro da cidade e em especial da região na qual
se insere.
O processo de restauro pretende, claramente, ser mais
um agente de reversão do processo, integrado ao esforço
desenvolvido na cidade com este objetivo. Não limitar-se-á
esta ação à recuperação física apenas, mas retomar com
força e expressão o papel cultural pleno desempenhado
pelo IAB. Iniciamos o processo com o desenvolvimento do
projeto de restauro e adequação de utilização dos seus
espaços, apoiados em fartíssima documentação constituída
pelos projetos originais, detalhes construtivos e muitos
documentos e imagens da história do IAB aí vivida.

O CONDEPHAAT tombou o prédio do IAB no ano de
2000, como Patrimônio relevante da nossa arquitetura, no
qual tombamento incluem-se também as inúmeras e importantes obras de arte do nosso acervo.
A coordenação dos projetos e do programa do restauro estão a cargo, por indicação da Diretoria do IAB,
de um grupo de arquitetos entre os quais está, o nosso
vice-presidente Lucio Gomes Machado, integrante da
ex-Rino Levi Arquitetos Associados, Fernanda Ciampaglia, Carlos Augusto Faggin vice-presidente financeiro,
assistidos pela valiosa contribuição do nosso querido
colega e um dos autores do projeto original do IAB — Galiano Ciampaglia.
Os trabalhos de projeto, orçamentos, programação das
obras, com o pré-requisito de manter o prédio operante,
terão por meta, realizar as mais importantes ações durante
o próximo ano.
Entre as intervenções do projeto estará uma extensão
sobre o tratamento do desenho urbano das áreas próximas,
incluindo as calçadas, o mobiliário, a comunicação visual, a
arborização, como um ensaio e estímulo ao programa de
revitalização da área, e uma manifestação expressa da intenção de integrar o Instituto à vida urbana, com utilização
de espaços voltados para a rua, com um café/livraria, auditório, galeria, etc. na forma de um verdadeiro equipamento
cultural da cidade, e já nos planos a real possibilidade de
instituição de um centro de documentação da arquitetura
paulista.
Os trabalhos de projeto e gestão das obras estarão
sendo desenvolvidos no próprio IAB, e pensamos tornar o
processo das obras um acontecimento permanente de
comunicação e transmissão de experiências e registro dos
procedimentos empregados.
Os recursos para as obras serão provenientes de patrocínios e apoio de empresas, relacionados ou não às Leis de
Incentivos e também na contribuição dos nossos associados
e amigos da arquitetura, que serão registrados em “Livro de
Ouro” a ser instituído no início de 2007.
A “campanha” para o programa do restauro já tem o seu
início com a fixação da sua imagem por meio de logomarca — bela peça gráfica desenvolvida pelo arquiteto Eduardo
Jesus Rodrigues.
Assim como a construção do prédio do IAB resultou da
união e vontade dos arquitetos paulistas, este projeto de
restauro e revitalização, será uma obra dos arquitetos de
todo nosso Estado, para o qual convocamos sua inestimável
colaboração, e união em torno de um objetivo que repleto
de significados, além da digna recomposição de uma obra
de arte, representará uma valorização e afirmação da autoestima dos arquitetos paulistas.
Arnaldo Martino.
Presidente IAB/SP

18° Congresso Brasileiro

de Arquitetos

Um Congresso pela
“sustentabilidade”

S

ob o tema “Arquitetura e urbanis-

O evento realizado a cada três anos teve como patrono, desta vez, o arquiteto Paulo Mendes da Rocha,
contemplado este ano com o grande prêmio Pritzker de
to sustentável ” aconteceu , em
G oiânia , GO, de 11 a 14 de Arquitetura.
Na solenidade de abertura, o arquiteto paulista Ruy
outubro, o 18º Congresso BraOhtake recebeu o Colar de Ouro, a maior condecoração
sileiro de Arquitetos, que recebeu cerca de
2.500 participantes, entre estudantes e do Instituto de Arquitetos do Brasil, atualmente sob a
presidência de Gilberto Belleza e a vice-presidência de
Patrono – O arq. Paulo Mendes da
profissionais da Arquitetura e da mídia
Rocha, Pritzker´06: o grande homenageado especializada.
João V. Suplici Neto, do IAB/PR.
do Congresso.
Em seu discurso, na abertura do evento, Belleza
dedicou o evento a todos os profissionais que, com
“garra, criatividade e ousadia” produzem e fazem a arquitetura brasileira contemporânea, apesar de todos os
desafios e dificuldades.
Colar de ouro - O
arq. Ruy Ohtake (ao
O tema sustentabilidade pontuou todos os debates,
centro), ao lado do
discussões,
conferências, diálogos e mesas-redondas do
presidente do IAB
evento. Ao tema, somaram-se outras questões recorrentes
nacional, Gilberto
Belleza (à esquerda) e
e polêmicas, como a criação do CAU, a formação profisdo presidente do IAB/
sional e o Ensino de Arquitetura, além do papel social e
GO (à direita), Luiz
cultural do arquiteto na sociedade contemporânea.
Mendonça de Almeida,
recebeu o Colar de
Em sua apresentação, Paulo Mendes da Rocha, o
ouro, a maior
homenageado,
sempre inventivo e surpreendente, optou
condecoração do
por convidar os participantes a uma promenade visual
Instituto de Arquitetos
do Brasil..
por algumas de suas obras, em lugar de uma aula magna sobre Arquitetura, como muitos esperavam.
A palestra de encerramento coube ao
arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé),
deixar a grande lição do encontro, ao defender uma arquitetura que respeita o
meio ambiente e o usuário, em busca de
novas soluções e invenções exigidas.
Aos presentes, aconselhou que “se
abandone o trabalho solitário”, em favor
de um trabalho solidário, coletivo e multidisciplinar.
A próxima cidade a sediar o 19º Congresso ainda não foi definida. Mas, a bela
Recife, de tantos arquitetos históricos,
como Armando de Holanda, Delfim Amorim, Acácio Gil Borsoi, Vital Pessoa ou
Alexandre Castro da Silva, está na lista das
Vindos de todas as regiões – Cerca de 2.500 profissionais e estudantes vindos de
candidatas.
várias regiões do país marcaram presença no 18º Congresso, em Goiânia, GO.
mo no contexto do desenvolvimen-

J.W.
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Atenção: o código da entidade
a ser preenchido no formulário
da Art é 064. Não se esqueça de
preenchê-lo para que os 10% do
valor da taxa sejam repassados
ao IAB

Espaço Aberto

Sobre o estágio
obrigatório nas escolas
de Arquitetura

A

Resolução no.6 de 7 de fevereiro de 2006 do
Conselho Nacional de Educação — Câmara
de Educação Superior do MEC, que institui
as Diretrizes Curriculares nacionais do Curso de Graduação de Arquitetura e Urbanismo,
no seu artigo 7o., parágrafo 2o. prevê dentre outros, o
Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado.

O intuito é o de assegurar o contato dos alunos de
Arquitetura e Urbanismo com situações, contextos e
instituições que permitam que conhecimentos, habilidades e attitudes se concretizem em ações profissionais
ao longo do curso.
Pois bem, esta importante atividade para a formação
do futuro arquiteto, visa fortalecer a sintética e baixíssima carga horária atual dos cursos de Arquitetura.
Por outro lado, tal desígnio torna-se um engodo bem
maquiado, pois não estabelece responsáveis para o seu
desenvolvimento de forma séria e abrangente, mas tão
somente sua supervisão, deixando para o aluno toda a
iniciativa dessa tarefa obrigatória.
Assim, as escolas “desobrigadas” e distanciadas do
exercício profissional, chancelam (supervisionam) os
atestados obtidos pelos alunos na sua maioria de origem
duvidosa, por falta de outra opção.
Não se pode responsabilizar ninguém, nem mesmo
os profissionais estabelecidos por não acolherem em
seus escritórios mais alunos, pois a distorção existente
entre os minguados escritórios de Arquitetura, que carecem de trabalho por anos a fio, e o número assustador
de jovens arquitetos (6 mil) que concluem o curso
anualmente no Estado de São Paulo, os exime de tal
responsabilidade.
Diante desse quadro, o IAB/SP discutiu profundamente o tema e elaborou um projeto visando à solução
do problema e sua apresentação às escolas de arquitetura do Estado, em um primeiro momento, assumindo
para si a tarefa de proporcionar o estágio aos estudantes
de arquitetura.
Para tanto, o IAB já iniciou os primeiros contatos com
as partes envolvidas, a fim de sondar a receptividade do
projeto e conciliar as expectativas.
A saber:
Com as escolas, por meio dos seus sindicatos, para
analisar o real interesse em dividir esta responsabilidade
com o IAB. Para verificar a regulamentação específica das
mesmas e principalmente suas estruturas atuais relacionadas com as atividades extracurriculares obrigatórias.
Em algumas sondagens já realizadas junto às direções de Faculdades de Arquitetura foi constatado grande interesse sobre o tema.

Com os estudantes, representados pela FENEA - Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - para verificação de suas críticas e
ambições quanto ao estágio obrigatório.
O IAB esteve presente na cidade de Franca na qual
nosso projeto foi exposto e acolhido com entusiasmo
pelos estudantes, visto que o atual programa de gestão
do FENEA prevê a aproximação com as instituições representativas da classe, como o IAB, ASBEA, SINAENCO,
etc. A proposta de convênio com as escolas terá certamente respaldo dos estudantes e deverá considerar nas
hipóteses do projeto as diferenças de formação e as
diferenças econômicas dos alunos, reforçando os aspectos pedagógicos estruturais de cada escola através do
estágio remunerado, como também enaltecendo a
criação de bolsas remuneratórias para esse fim.
Com ações junto aos escritórios de arquitetura,
através da ASBEA, órgãos públicos (secretarias de governo estaduais, municipais e empresas públicas), empresas privadas e instituições não governamentais, visando obter informações quanto ao interesse em participar da formação de um Banco de Estágios, ou em
projetos específicos que proporcionem estágio aos estudantes de arquitetura.
Com o CIEE — Centro de Intercâmbio Empresa Escola, obtendo dados estatísticos do volume de vagas
oferecidas, perfil das vagas e relatório de estágios.
Com a UIA- União Internacional dos Arquitetos verificando a possibilidade de intercâmbios, visando estágios
fora do País.
E finalmente com o MEC — Ministério da Educação
e Cultura, para obtenção de apoio oficial.
Está programada uma segunda etapa do projeto com
a finalidade de implantar o sistema do estágio obrigatório no qual serão previstas e detalhadas a estrutura
física, de pessoal, de software para o Banco de Estágios,
grade de cursos de complementação a serem ofertados
pelo IAB,estágios em canteiros de obras, indústria da
construção e work shops de projetos assistidos por
importantes profissionais.
Como contra-partida o projeto deverá prever o montante necessário a ser repassado pelas escolas ao IAB,
para que possamos atingir o objetivo proposto.
Deveremos também pesquisar outras fontes de financiamento do projeto junto a empresas na área da
construção civil, envolvendo-as como parceiras no patrocínio de bolsas, cursos e eventos tendo em vista a
melhor formação de nossos futuros arquitetos.
Arq. Vasco de Mello, terceiro vice-presidente do
iab/sp
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Debate

Arquitetura da cidade
(debate no dia mundial da Arquitetura)

A

propósito do

“Dia mundial da ArquitetuUIA, a Direção nacio-

ra” instituído pela

IAB, sob o comando do presidente
Gilberto Belleza, promoveu uma mesaredonda, na sede do Instituto, em São
Paulo, no dia 2 de outubro, que agora abriga também,
a estrutura de apoio e a sede do IAB nacional.
nal do

O evento contou com a presença de profissionais
vindos do Interior (presidentes e representantes dos
Núcleos de Limeira, São José do Rio Preto, Jundiaí), e
da capital, além do vice-presidente do IAB/DN, João
Virmond Suplicy Neto.
O debate ocorreu no auditório Kneese de Melo.
A mesa-redonda, coordenada, com inteligência e
democracia, pelo diretor cultural do IAB/SP, Ubyrajara
Gilioli, teve a participação de arquitetos, historiadores,
professores ou urbanistas: Abílio Guerra, Carlos Lemos, José Magalhães Júnior e Ruy Ohtake. O evento,
com patrocínio da Usiminas, Cosipa e da ABCP - As-

Mesa-redonda –
Os debatedores (da
esquerda para a direita)
Abílio Guerra, José
Magalhães Jr.,
Ubyrajara Gilioli, Carlos
Lemos e Ruy Ohtake.

Presença –
Arquitetos da capital e
dos Núcleos do Interior
, além de estudantes,
participaram do debate
e do coquetel de
confraternização. Entre
outros, Alex Marques
(Limeira) e Marco
Antonio da Costa (São
José do Rio Preto).
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sociação Brasileira de Cimento Portland, foi aberto pelo
presidente do IAB nacional, que ressaltou a importância
da Arquitetura como expressão cultural de um país e da
participação dos arquitetos na construção e qualificação
das cidades do país.
A seguir, o presidente do IAB paulista, Arnaldo
Martino, saudou e homenageou os arquitetos e associados do IAB pela “data comemorativa”. De novo,
convocou todos os profissionais a fortalecerem a Entidade, para que o IAB, seja realmente “a voz” de todos
os arquitetos, seja por meio do diálogo, seja pela troca
de idéias ou sugestões e, principalmente, pela participação, em benefício do profissional, da cidade e da
sociedade.
Coube ao editor, arquiteto e professor Abílio Guerra, responsável pelo vibrante portal “Vitruvius” abrir o
debate.
Na condição de professor universitário, Abílio questionou, “sem querer generalizar” o nível de qualidade
do Ensino das Escolas de Arquitetura, que só no Estado de São Paulo,
são mais 40 e, no país, ultrapassam
a 200, ao enfatizar que a massa de
conhecimento produzida, hoje, nas
universidades brasileiras tem pouco
a ver com as demandas e necessidades reais da sociedade e do
país.
Ao final, fez um apelo em favor
do diálogo entre arquitetos e a sociedade civil, que há muito tempo,
em sua opinião, se perdeu em nosso país, e que deveria ser resgatado
e incentivado.”Devemos retomar o
diálogo com a sociedade, pois ela
não sabe, na realidade, o que estamos fazendo”, enfatizou, ao concluir
que, “na verdade, não há, ainda,
muita coisa, para se comemorar”.
Já, Carlos Lemos, com uma
pitada de humor e provocação,
pergunta: qual a cidade que vamos
discutir? O arquiteto, por exemplo,
com algumas exceções, não se faz
presente na periferia, lembrou. Aliás,
o máximo que consegue fazer é
“enfeitar a favela ou as fachadas”!
Mas, ressaltou que em meio a
um cenário edificado complexo há
edifícios, que nos possibilitam a
legibilidade urbana, principalmente
na área central da cidade, onde
podemos identificar bons projetos

arquitetônicos que fazem parte da história e da memória de nossa cidade.
Com base em sua experiência em áreas da gestão
municipal e estadual, José Magalhães Jr. deteve-se na
condição profissional do arquiteto, cuja missão principal
deveria ser a de contribuir, com seu conhecimento e
formação, para a criação de um espaço urbano construído com maior qualidade arquitetônica e ambiental.
Ao criticar a falta de políticas urbanas, de planejamento e gestão, a distância que persiste entre o arquiteto e a falta de “vontade política”, do poder público em
relação à cidade, enfatizou:
A cidade (citando Paulo Mendes da Rocha) merece
outro desenho que não seja o desastre, mas a invenção,
a criatividade e a inclusão social.
Ao se referir à educação e formação do profissional
de Arquitetura, completou: “nós, na realidade, fomos
formados para um país que, ainda, não aconteceu”.
A seguir, Ruy Ohtake cumprimentou a atual Direção nacional e estadual do IAB, pela luta em favor do
fortalecimento do Instituto e da ação e atuação dos
arquitetos e da cidade.

Defendendo a necessidade da “ousadia e utopia”,
como fatores marcantes da ação do arquiteto, acrescentou: “da estética e da dignidade, a gente não pode abrir
mão. Afinal, todo o projeto arquitetônico, seja em qualquer escala for, precisa provocar surpresa e emoção. Sem
isso, o projeto rapidamente se resseca”, ressaltou.
Complementando a intervenção, falou sobre sua
experiência ao desenvolver o projeto de Identidade
Cultural para a comunidade da favela Heliópolis, em São
Paulo. Que incluiu, entre outras propostas, a pintura das
fachadas, a criação de uma biblioteca, a valorização do
espaço público e uma escola de arte e educação. Ao
argumentar que uma simples intervenção pode modificar a vida e o espaço de uma comunidade, exemplificou:
quando concluímos a pintura das fachadas, um dos líderes chegou e comentou: “Azul para mim era azul,
agora descobri que há outros tons de azul”!
Ao encerrar o encontro, Ubirajara Gilioli, sintetizou
o espírito do debate. Recorrendo a Vilanova Artigas, citou
uma frase que o grande mestre costumava repetir: A
felicidade de um povo pode-se reconhecer e medir pela
qualidade e beleza de sua cidade”.
José Wolf
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Concurso Opera Prima

Em alto
e bom som

C

476 trabalhos registrados, vindos de 197 Escolas de
Arquitetura de todo o país, aconteceu o concurso “Opera
Prima”, 2006. Entre 100 trabalhos selecionados, cinco
foram premiados e 20 receberam menção honrosa, conforme registrou a revista Projeto/Design edição 319, cujas
imagens, o editor executivo, Fernando Serapião, cedeu gentilmente para
o Boletim 56 do IAB/SP.
om

A Comissão Julgadora (final) foi composta pelos arquitetos Bruno
Ferraz (PE), Carlos Fernando de Andrade (RJ), Carlos Maximiliano
Fayet (RS), Décio Tozzi (SP) e Orlando Correa Sampaio (MS), sob a
consultoria de Pedro Cury, que substituiu a Jose Carlos Ribeiro de Almeida (Zeca) falecido no final de 2005. A destacar, entre os premiados,
a forte participação feminina.

Complexo hospitalar montável
para situações emergenciais e
preventivas.
Autor: André de Giacomo
Orientador: Marcos Antonio
Carnavalle
Escola: Universidade do Norte do
Paraná, PR
Parecer da CJ: “A proposta é
disponibilizar módulos de instalações
hospitalares, desde aquelas
destinadas à infra-estrutura, até às de
internação, incluindo as ambulatoriais,
de exames, terapia etc. O autor,
corajosamente adota a solução
(estrutural) pavilhonar do século XIX,
por jugá-la mais adequada...”

Requalificação da Pedreira do Morro
Santana, RS.
Autora: Marta Floriani Volkmer
Orientador: José Carlos Marques
Escola: Centro Universitário Ritter Reis, Porto
Alegre, RS.
Parecer da CJ: “A partir de um problema de
natureza paisagística e ambiental, o projeto
resolve de maneira brilhante a requalificação
de uma área degradada...”
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Cirque de Voyage: Arquitetura
para um Circo itinerante.
Autora: Lorena Faria Lima
Orientador: Paulo Raposo Andrade
Escola: Universidade Federal de
Pernambuco, PE.
Parecer da CJ: “Um tema inédito, no
qual o autor soube mostrar
plasticamente uma solução muito bem
resolvida para uma atividade milhenar,
que nunca fugiu da sua forma
original...”

Reconstruir a Casa e Alegrar a Vida:
reconstrução do Cortiço 27 e da
Cidadania, em Niterói, RJ.
Autora: Danielle Bendicto
Orientadora: Sônia Maria Ferraz
Escola: Universidade Federal
Fluminense, Niterói, RJ.
Parecer da CJ: “O projeto destaca-se
pela exemplaridade da proposta de
recuperação e restauro de edificação para
habitação de população excluída...”

Cenares: Centro de Artes
Espontâneas.
Autor: Igor Macedo de Araújo
Orientadora: Maria Lúcia Malard
Escola: Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte, MG.
Parecer da CJ: “A temática da
preservação foi trabalhada em toda a
sua complexidade de forma clara e
objetiva...”
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Káapawa – Ecopousada Integrada ao Parque
Nacional do Iguaçu
Autora: Patrícia Nobre
Orientador: Fábio Mariz Gonçalves
Escola: Universidade de São Paulo, SP.

Centro de Treinamento Olímpico Adaptado a
Deficientes
Autora: Camila Fernandes Malito
Orientador: Sami Bussab
Escola: Universidade Mackenzie, SP.

Centro da Cultura Alemã – Revitalização da
Antiga Sede do Colégio São José
Autora: Priscilla Gazzana Reis
Orientador: Adalberto Heck
Escola: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São
Leopoldo, RS.

Centro de Gastronomia Italiana
Autora: Mônica Rizzi
Orientador: Adalberto Heck
Escola: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São
Leopoldo, RS.

Fábrica de Criatividade
Autora: Caroline Roedel
Orientadora: Isabel Amália Rocha
Escola: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São
Leopoldo, RS.

Escola de Gastronomia – Senac, RS
Autora: Lucina Só Consiglio
Orientador: José Carlos Campos
Escola: PUC -Pontifícia Universidade Católica, Porto
Alegre, RS.

Anexo do Centro Cultural Érico Veríssimo, RS.
Autor: Jean Clair Osés
Orientadores: Leandro Marino e João Farias Rovati
Escola: Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, RS.

Centro de Referência do Grafismo e Gibiteca
Autora: Lila Ribeiro Mota
Orientador: Paulo Roberto de Almeida
Escola: Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, RS.
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Ritualização da Morte: Construção Poética em
torno do Rito da Cremação
Autor: Jardell Farias
Orientadores: César Floriano e Américo Ishida
Escola: Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC.

Habitação Social em Madeira industrializada
Autora: Estela Cristina Somensi
Orientador: Michel Mittmann
Escola: Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC.

Sistema Construtivo M8oH
Autor: Cervantes Ayres Filho
Orientador: Sílvio Parucker
Escola: Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR.

Artificialidade Simbólica
Autor: Felipe Sachs
Orientador: Humberto Mezzadri
Escola: Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR.

Santuário Mãe de Deus
Autor: Gabriel Castilho Paranhos
Orientador: José Carlos Marques
Escola: Centro Universitário Ritter dos Rios, Porto
Alegre, RS.

Cidade do Sexo – Centro de Estudos, Pesquisa,
Comércio, Memória e Medicina Ligados ao Sexo
Autor: Igor Vetyemy
Orientadora: Flávia da Silva
Escola: Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ.

Por uma Indústria Arquitetônica: o Caso
Vinibrasil
Autor: Cristiano do Nascimento
Orientador: Luiz Amorim
Escola: Universidade Federal de Pernambuco,
Recife, PE.

Memorial de Fortaleza
Autor: Rendell Laureano
Orientadora: Maria Rosário de Alcântara
Escola: Universidade de Fortaleza, CE.
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Núcleo de Educação Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável
Autora: Clariane Nogueira
Orientador: Gogliardo Vieira Maragno
Escola: Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul, Campo Grande, MS.

Arte no Torto
Autor: André Schievelbein
Orientador: Theobaldo de Oliveira
Escola: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do
Planalto Central, Brasília, DF.

Memorial Franz Weissmann
Autor: Eduardo Oliveira França
Orientador: José Eduardo Ferolla
Escola: Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte, MG.

Centro de Arte e Cultura Popular Paraense
Autora: Giselle Araújo Santos
Orientador: Joaquim de Souza Mello
Escola: Universidade da Amazônia, Belém, PA.

Projetando com PVC/projeto premiado
Santo Amaro e Integração social – Novo
Projeto para o Centro Educacional-Esportivo
Joerg Bruder.
Autora: Fabíola Ralston
Orientador: Antonio Cláudio da Fonseca
Escola: Universidade Mackenzie, São Paulo.
Parecer da CJ: “Destaca-se a intenção de
projetar os fechamentos do prédio com o uso do
PVC e aço...”
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Heomenagem

OSCAR NIEMEYER

homenageia o arquiteto, que

99 anos plenamente vividos.
Com seus projetos inovadores, esculpiu
parte da paisagem urbana brasileira, no
século XX. Confira, no painel, opiniões
e comentários sobre sua obra e o homem.
completa

Segundo o poeta Ferreira Gullar, para “Oscar Niemeyer, a arquitetura tem sentido quando emociona e
dá prazer”. Isso não significa que ele não se preocupe,
na elaboração dos projetos, com as finalidades práticas
do edifício. Entende que o cumprimento dessas exigências não esgota a função da arquitetura, já que a “beleza também é função”. revista Módulo, nº 97.
“Niemeyer é acima de tudo um homem. Um homem simples. Um homem autêntico que vibra como
uma corda sensível com o drama do sofrimento alheio,
das injustiças, da miséria”, escritor Tristão de Athayde,
revista Módulo, nº 97.
“Tentar falar do homem Oscar Niemeyer e de sua obra
é, desde logo, tarefa agradável - ao mesmo tempo de
responsabilidade - , principalmente para quem teve oportunidade de trabalhar a seu lado durante mais de cinco
anos, na década de 40.Sua obra traçou um pedaço da civilização do século XX”, professor e historiador Eduardo
Corona. AU, nº1.

Você é religioso?
- Gostaria de ser, mas o mundo é cruel demais para
isso. Mas respeito os que são e até os invejo. Como é pior
esse vazio, esse desencanto, que levou Lucan a dizer,
antes de morrer: ”vou desaparecer”!, Módulo, nº 97.
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Boletim

“Diz Ortega: Eu sou eu e a minha circunstância”.
Minha circunstância compreenderia o homem no seu
universo, lutando pela sobrevivência, rindo e chorando,
como a vida obriga, inquieto diante do seu destino. Esse
é o drama de todos nós. O resto - ucesso, poder etc, são detalhes que o tempo consome”, Niemeyer, entrevista, AU, nº 55.
“Ao contrário de Lúcio Costa, Niemeyer jamais foi
um pensador e um teórico da Arquitetura. Até 1955,
projetou e construiu sem tréguas, aproveitando as inúmeras encomendas propiciadas por sua crescente reputação com entusiasmo e ardor.A procura de um vocabulário novo levou-o a lançar-se em diferentes
direções...(Brasília, sem dúvida, foi seu apogeu).”, Yves
Bruand, in Arquitetura Contemporânea no Brasil.
“As obras-mestres da Arquitetura Brasileira selecionadas como referência nesses três períodos históricos (anos
40, 50 e 60) foi o Ministério da Educação (1932- 1942),
o Pavilhão do Brasil na Feira Universal de Nova York
(1939), Pampulha (1942) e Brasília (1957-1960)”.
A pretendida superação da inexistência da crítica
arquitetônica no Brasil busca a reintegração dos arquitetos brasileiros no debate atual da arquitetura no
mundo, por meio da avaliação do Movimento da Arquitetura Moderna no Brasil. Em suma, uma revisão, porque
a modernidade, segundo Habermas, “é um projeto
inacabado”, arquiteto e ex-presidente do IAB nacional,
Miguel Alves Pereira, no livro-tese “Arquitetura: texto e
contextos” /O discurso de Oscar Niemeyer.

“Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta,
dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a
curva livre e sensual.”, Niemeyer.
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Concurso

Nova Sede do Iphan, em Brasília, DF

O

concurso, com apoio do

IAB nacional,

mobilizou arquitetos de diversas regiões
do país.

Ao

todo,

89 trabalhos regis31 selecionados pela
Comissão Julgadora (CJ).

trados, sendo

Da CJ final, participaram os arqs. Carlos Alberto

Cerqueira Lemos (presidente), Haroldo Pinheiro Queiroz
(relator), Andrey R. Schlee, Matheus Gorovitz e Sylvio de
Podestá.
De acordo com o Edital, o resultado foi divulgado no
dia 20. Confira, na seqüência, a grade dos projetos vencedores:

1º lugar
Equipe: Distrito Federal
Arquiteto Leonardo Pinto de Oliveira
Arquiteto Co-autor – Rogério Pontes Andrade
Colaboradores: Artista Plástico Otto Brill, Estagiário de Arquitetura
André Marques e Estagiário de Arquitetura Ivan Fachinetti
Parecer da CJ: “conceitualmente forte. O projeto é capaz de garantir
uma imagem com caráter adequado e próprio. É uma sede institucional e não uma simples repartição pública. A solução de rua interna e
pátio rebaixado (praça) funcionam bem e colabora para a boa
organização e distribuição do programa de necessidades...”.

2º lugar
Equipe: Belo Horizonte – MG
Arquiteto Bruno Santa Cecília
Arquiteto Co-autor – André Luiz Prado de Oliveira
Estagiários: André de Oliveira Pinto e Carina Guedes de
Mendonça
Parecer da CJ: “implantação singela, com abrangentes
considerações sobre sustentabilidade – ou seja, baixo
consumo energético (clima e iluminação, materiais
construtivos de baixo impacto, pouca movimentação do
terreno...) e possibilidade de crescimento. Por outro lado,
carece de um desenho capaz de proporcionar uma
imagem institucional...”

3º lugar
Equipe: Distrito Federal
Arquiteto Thiago Teixeira de Andrade
Arquiteto e Urbanista Carlos Henrique Magalhães de Lima
Estudante de Arquitetura Camila Aparecida de Oliveira
Parecer da CJ: “pelo grau de desenvolvimento atingido, pela
clareza da memória apresentada e seu rebatimento coerente
com o partido adotado e pelo tratamento cuidadoso dos
aspectos ambientais, técnicos e estruturais”.

A CJ atribuiu,
também, menções
honrosas a duas
propostas elaboradas
pelas seguintes
equipes:
São Paulo/SP
Porto Alegre/RS
J.W.
Menção Honrosa 1 - São Paulo - SP
Equipe: Autores Guilherme Lemke Motta, Victor Paixão, Ana Maria Lindenberg (Consultoria Ambiental), Miguel Felipe Muralha
(projetista) e Engenheiro Jorge Hauy (consultoria estrutural)
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Menção Honrosa 2 - Porto Alegre - RS
Equipe: Arquitetos Rodrigo Adonis Barbieri, César Dorfman,
Carlos Fraga, Andreoni Prudêncio, Rogério Malinsky, Ana Paola
Brugalli e Daniele Tubino (estudante de arquitetura)
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Núcleos

A força (e garra) do interior
(acompanhe, a seguir, uma síntese das principais
atividades dos Núcleos, ao longo de 2006):

C

25 mil arquitetos em atividade e
60 escolas de Arquitetura, o Estado de São Paulo ocupa lugar de destaque e
de responsabilidade no universo dos Departamentos do IAB nacional e da produção
arquitetônica brasileira.
om mais de
mais de

Vale ressaltar que atrás de todo esse processo e
estruturação, estão os Núcleos do Interior do Estado,
que representam a grande força da retaguarda da
Direção do IAB paulista. A lembrar que a vitória da
chapa “IAB Unido”, sob o comando de ARNALDO
MARTINO, deveu-se a 41% dos votos válidos vindos
justamente de Núcleos do Interior, onde atua um
contingente significativo de profissionais de Arquitetura e Urbanismo, que, apesar de todos os desafios e
dificuldades, são responsáveis pela qualidade do
espaço urbano e da habitação de suas respectivas
cidades, muitas das quais abrigam Universidades de
excelência, como São Carlos, Piracicaba, Campinas
(Puc e Unicamp) etc., responsáveis pela elaboração
de pesquisas tecnológicas de ponta.
Uma força traduzida em ações que, com algumas
nuances e características especiais, se identificam, concentrando-se basicamente em alguns focos temáticos e operacionais, como:
- a publicação de artigos sobre ARQUITETURA em jornais
locais
- a contribuição na elaboração dos Planos Diretores
municipais
- as campanhas para o aumento do quadro de associados
do IAB
- a luta pela valorização e visibilidade do trabalho dos
arquitetos junto à comunidade da região
- a defesa do meio ambiente e, inclusive, a participação
na gestão municipal, além da tomada de posição quanto ao patrimônio histórico e cultural de várias cidades,
a exemplo, de Campinas, Limeira, Bauru ou Ribeirão
Preto.
- e, ainda, a organização de debates e conferências de
arquitetos renomados, como Joaquim Guedes e Décio
Tozzi, a exemplo do ciclo “Relatos de uma Vivência”,
organizado pelo arq. Francisco de Assis Ferraz. “É com
alegria que venho à Piracicaba, cidade que dá valor à
água e à história, com projetos como o do Beira- Rio.”,
às margens do rio Piracicaba, declarou Tozzi, ao participar do evento.
Além disso, vários Núcleos, durante o ano de 2006,
promoveram cursos sobre questões jurídicas e legais que
envolvem a atividade da categoria, além de cursos de
atualização profissional, à semelhança do curso ministrado
pela Drywall em parceria com o IAB/SP.
Ao todo, são 28 os Núcleos. Ou seja: o do Alto Tietê,
que conta com a colaboração da incansável Ana Maria
Abreu Sandim, que desempenha um trabalho impecável
a favor da natureza, da ampliação do quadro associativo
e do patrimônio da região, onde (na cidade de Salesópolis), encontra-se a nascente do nosso famoso e sofrido rio Tietê.
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Pela ordem alfabética, vêm o Núcleo de Americana, o
de Araraquara e do recém-inaugurado Núcleo de Atibaia.
Aos quais, se somam os Núcleos de Campinas e
Bauru, enriquecida pela presença dinâmica de Paulo
Braga Burgo.
A destacar, também, os Núcleos de Franca e o de
Guarulhos, que vêm levantando questões sobre o meio
ambiente, mananciais e patrimônio quanto à implantação do anel rodoviário Mário Covas (Rodoanel), que
objetiva redirecionar os fluxos de acesso à capital.
Há, ainda, os Núcleos de Itatiba, Jundiaí e o Núcleo
de Limeira, que conta com a participação e entusiasmo
do jovem Alex Marques Rosa, que se revelou um grande articulador na luta pela valorização da atividade dos
profissionais do interior.
Na seqüência, aparecem os Núcleos de Marília, de
Mogi das Cruzes e de Mogi Mirim e do exemplar Núcleo
de Piracicaba, cujo presidente Francisco de Assis Ferraz,
se mantém um grande incentivador e defensor da “causa
arquitetônica”, seja por meio de ciclos temáticos, como
o “Relatos de uma Vivência”, seja por meio de artigos
publicados na mídia local, seja, ainda, por iniciativas como
a visita de uma caravana de arquitetos da região à sede
do IAB, conforme registrou o BO 55. E os Núcleos de
Presidente Prudente e da grande Ribeirão Preto.
A registrar, ainda, a ação e performance do jovem
Núcleo de Rio Claro conhecida como a “cidade azul”, a
do Núcleo de Santo André, na Grande São Paulo, Ribeirão Preto (que já teve como presidente o outsider
Onésimo Carvalho), que no BO 44, deixou seu recado:
“A idéia por um IAB forte e o incentivo da Direção estadual à formação e ao fortalecimento dos Núcleos tem
colaborado para a valorizarão e atuação dos arquitetos
do interior”, conforme defende atual gestão, sob a presidência de Arnaldo Martino.
Ao lado deles, o Núcleo de São Carlos, que sediou, sob
a presidência de Paulo Sophia, o III Congresso Estadual
de Arquitetos de São Paulo, em 2003. O de São José do
Rio Preto e da futurista São José dos Campos, onde se
encontra a principal Escola de Aeronáutica (ITA) do país,
além do Núcleo de Sorocaba. E o Núcleo da pequena e
telúrica Sumaré, cujo presidente Eduardo da Silva Amorim
foi um dos responsáveis pela participação do IAB na organização do concurso nacional para a criação do novo Paço
Municipal de Ortolândia (veja BO 55).
A assinalar, por outro lado, a atuação do Núcleo de
Suzano de Taubaté, no Vale do Parnaíba e do neófito
Núcleo de Ubatuba cuja criação e instalação recebeu todo
o apoio, incentivo e a experiência do ex-presidente do
IAB paulista, Renato Nunes (84 a 85), que vive atualmente no Litoral Norte. Uma região que enfrenta sérios problemas de agressão ambiental, frente aos quais, o Núcleo vem
atuando de forma elogiável em defesa e preservação do
ecossistema e da Mata Atlântica da região.
E, finalmente, o Núcleo de Vinhedo, que com simplicidade e paixão, luta pela valorização da vida profissional
de dezenas de arquitetos que atuam na cidade.
J.W.

Espaço e Crítica

“Sem
obras,
não
somos
nada”
Concursos ou Privilégios

A

lguns arquitetos julgam-se mais merecedores de contratos do
colegas...

Estado do que seus

Assistimos atônitos, como essa prática
corrompe nosso meio, como se fosse
normal e instaura desigualdade injustificável.
Já ouvi de um amigo e colega “... amigos, amigos,
negócios à parte...”, justificando propina para comprar
licitação que eu comprovadamente havia ganhado...
O IAB tem o dever de trabalhar por uma política, que
inclua concursos, mas não só, abrangente, multiforme
e justa de contratação de arquitetos pelo Estado.
Há até colegas que não se pejam de dizer: “eu só faço
projetos públicos...”. A classe os vê e ouve perplexa.
A propósito, reproduzo trecho de conferência em
Belo Horizonte, em 18/03/06:
“6 - Nós só existiremos e cresceremos como arquitetos se formos capazes de realizar durante nossas vidas
muitos contratos de projetos de arquitetura e acompanhamento das obras, levados efetivamente à construção.
Sem obras não somos nada. Decorrem como pauta
importante junto às nossas organizações profissionais
ampliar, de maneira democrática e ética, para o maior
número de arquitetos, as possibilidades de prestação
de serviços profissionais à sociedade. Devemos tudo
fazer para que sejam aperfeiçoados e implantados, urgentemente, critérios transparentes de seleção por
mérito, e ampla e equânime distribuição dos projetos a
contratar, combatendo todas as formas de atravessamentos e privilégios, sobretudo, a utilização maliciosa
de Fundações e Institutos ligados a universidades e
partidos políticos. Precisamos derrubar reservas de
mercado em Brasília, em São Paulo, em Curitiba e em

outros lados, inclusive de antigos ganhadores de concursos que se julgam intocáveis, e órfãos de arquitetos
mortos que passam de humildes colaboradores a herdeiros vitalícios e universais das artes e do saber do
mestre, que faturam: crime autoral, falsidade ideológica
e estelionato. Há que combater, ainda, colegas que em
função pública e cargos de confiança, sem mais direitos,
se adjudicam projetos subtraídos à classe, obviamente
os mais importantes. Essas práticas constituem uma
agressão a todos os arquitetos, é vitória dos bárbaros,
uma verdadeira afronta à democracia, e comprometem
o exercício aberto e livre do mercado de trabalho profissional do setor público. Mais grave é que a falácia
produz má arquitetura, com fortes conseqüências negativas para a cultura e o atendimento às necessidades
sociais. Como disse Malraux, no final dos anos 60: “Para
melhorar a Arquitetura Francesa é preciso mudar a maneira de contratar os arquitetos”. Os governos renovados
têm o dever de verificar, a cada passo, e com maior
razão do que qualquer cliente privado, a utilidade e
interesse público dos projetos em curso, respeitadas as
leis nº 8666/93 e 9610/98.
7 - Precisamos pressionar todas as instâncias do
Poder para que promovam programas de projetos com
a mais ampla e cientificamente organizada participação
das pessoas, cujas prerrogativas se transformem em
desejos conciliados e, em seguida, em programas de
necessidades sociais para projetos e, finalmente, serem,
inscritos nos orçamentos públicos como demanda política e construídos”.
Joaquim Guedes, arquiteto, urbanista, professor
e vice-presidente iab/sp

PHOTO HISTORICA

UMA HISTÓRIA EM BRANCO E PRETO
No coração do IAB paulista –
Cercado por estudantes e arquitetos,
entre outros, Carlos Bratke, Roberto
Loeb, Pedro Cury, Edson Elito, Abrahão
Sanovicz, Roberto Cerqueira César,
Miguel Pereira, Oscar Niemeyer
participou , em 1993, da solenidade
de inauguração oficial do auditório
Kneese de Mello, na sede do IAB, em
São Paulo.
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Concurso

A eficácia e versatilidade dos
pré-fabricados de concreto

V

eja, a seguir, os vencedores do
concreto´05, para

4º prêmio Pré-fabricados
Estudantes de Arquitetura:

de

Ao todo, 58 trabalhos inscritos vindos de diversas regiões do
país. Que, no final, segundo a CJ – Comissão Julgadora integrada
pelos arqs. Alberto Botti (SP), Manoel Coelho (PR), Marcelo
Suzuki (SP), Marcio Roberto (RJ) e Sérgio Parada (DF), sob a consultoria
do arq. Edson Elito, decidiu, de acordo com as determinações do Regulamento, eleger os seguintes projetos:

Premiados
1º PRÊMIO – PROJETO Nº 56
Titulo do Projeto: Vilacidade
Equipe: Marcelo André Carraro, Adriano Soares de
Assis Filho, André Celestino Fornari Oliveira, Daniel de
Quadros e Vitor de Luca Zanatta.
Professor Orientador: Enrique Hugo Brena Nadotti
Instituição de Ensino: Universidade Federal de
Santa Catarina
Parecer da CJ: “O projeto apresenta completude nos
raciocínios necessários para sua apresentação: implantações variadas dos quarteirões de habitações e sua
relação de vizinhança: concepção das unidades e demonstração da eficácia d o sistema construtivo e seus
diversos componentes pré-fabricados...”

2º PRÊMIO – PROJETO Nº 42
Titulo do Projeto: Habitação Popular em Encostas
Autor: Lucas Leite
Professor Orientador: Sérgio Palhares
Instituição de Ensino: Fundação Mineira de
Educação e Cultura
Parecer da CJ: Um projeto que “demonstra compatibilidade do uso de pré-fabricados de concreto em
encostas íngremes para a habitação popular, conferindo dignidade à ocupação do território...”

3º PRÊMIO – PROJETO Nº 30
Titulo do Projeto: Reurbanização Favela Lidiane
Equipe: Miguel Felipe de Almeida Muralha, Ricardo
Augusto Cristoffani, Sergio Roberto Zancopé E Thiago
Pacheco.
Professor Orientador: Lucas Fehr
Professor Co-Orientador: Victor Paixão
Instituição de Ensino: Universidade Mackenzie
Parecer da CJ: “o projeto adota com correção os componentes já disponíveis no mercado, demonstrando
que é aberta a possibilidade de sua utilização de maneira renovada e criativa”.
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Menções honrosas
A CJ atribuiu, também, menção honrosa aos projetos:
MENÇÃO HONROSA - PROJETO Nº 02
Titulo do Projeto: Projeto Piloto Alice Coutinho
Equipe: Lutero Proscholdt Almeida, Gabriela Pereira Leandro, Greicikelly
Gaburro Paneto E Silvia Lorenzoni.
Professor Orientador: Milton Esteves Júnior
Instituição de Ensino: Universidade Federal do Espírito Santo - UFES
MENÇÃO HONROSA - PROJETO Nº 15
Titulo do Projeto: Sistema de Entrepostos de Abastecimento e
Comercialização de Alimentos - Rodoanel
Equipe: Thiago Vidal Pelakauskas, Arthur Francisco Rausch, Júlio César
Martins de Moraes, Luciano Albamonte da Silva e Silvia Costa Monteiro
Professor Orientador: Ricardo Lima de Mello
Professores Co-Orientadores: Carlos Alberto Coelho e Silvana Maria
Zioni
Instituição de Ensino: Universidade Mackenzie
MENÇÃO HONROSA - PROJETO Nº 34
Titulo do Projeto: Projeto Urbano Pari - Habitação
Equipe: Guilherme Gambier Ortenblad, Daniel de Freitas Saorim, Daniel
Horigoshi Maeda, Mariana Beraldi Andersen e Renata Caldeira Gouveia.
Professor Orientador: Cristiane Gallinaro
Instituição de Ensino: Universidade Mackenzie
MENÇÃO HONROSA - PROJETO Nº 46
Titulo do Projeto: Modulo Livre
Equipe: Rogério Faustino de Lacerda, Erica Prata Crepaldi da Silva,
Denise Ferreira Moraes, Marcello Menezes da Silva e José Alexandre
Silva Carneiro.
Professor Orientador: Vanderlei Rossi
Instituição de Ensino: Universidade Cruzeiro do Sul
MENÇÃO HONROSA - PROJETO Nº 53
Titulo do Projeto: Habitação Popular e Operação Urbana No Brás
Autor: Igor Macedo de Araújo
Professor Orientador: Maria Lúcia Malard
Instituição de Ensino: UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais

Prêmio Pré-fabricados 2005 Estudantes: qualidade
e visão social

A quarta edição do Prêmio Pré-fabricados para Estudantes de Arquitetura, com a participação de 58 trabalhos representando 31 escolas de arquitetura de 21 cidades em 10 estados do Brasil demonstrou,
pela qualidade dos trabalhos apresentados, um significativo painel do
avanço conquistado pelos alunos e pelos seus professores orientadores no domínio da linguagem arquitetônica com a utilização de préfabricados de concreto. Esta avaliação conta com o aval de todas as
partes envolvidas no processo: ABCIC, ABCP e IAB, além das manifestações dos professores e estudantes presentes na solenidade de divulgação e entrega dos prêmios, diante dos três trabalhos premiados, dos
cinco destacados com menções honrosas e de todos os demais concorrentes. Novamente a sensibilidade dos participantes esteve voltada,
em grande maioria, para propostas abordando soluções das mais variadas, para a habitação em larga escala. A análise mais atenta dos
trabalhos mostra evidente preocupação com a exeqüibilidade dos
projetos, sua viabilidade econômica e diversidade tipológica e formal
a partir de elementos industrializados de concreto. Este conjunto de
fatores de sucesso estimula os organizadores e promotores do Concurso Nacional de Pré-fabricados de Concreto para Estudantes de Arquitetura, a acreditar que o desafio contínuo lançado aos estudantes
de arquitetura é investir na capacitação técnica com visão social dos
futuros profissionais arquitetos.
Edson Elito
Consultor

Ao final, a Comissão, na Ata, registra os parabéns para a
Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto (ABCIC), a Associação Brasileira de Cimento Portland
(ABCP) e o Instituto de Arquitetos do Brasil/Departamento
de São Paulo pela realização e sucesso do concurso.
J.W.
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Resenha

Vida nova para o Edifício IAB

O

edifício

IAB, jóia do patrimônio do nossa enti-

dade e marco da arquitetura brasileira, é resultado da visão e de grandes esforço (inclusive financeira) de um grupo de arquitetos

de

pioneiros, sob a liderança de Eduardo Kneese
Mello e Oswaldo Correa Gonçalves.

Junto com alguns profissionais liberais, esse grupo organizouse em condomínio para adquirir o terreno da Rua Bento Freitas,
esquina da Rua General Jardim e obteve um empréstimo da
Caixa Econômica Federal para construir o edifício cujo projeto
era resultado de um concurso organizado no final de 1946.
O projeto construído decorreu de decisão da comissão julgadora, constituída por Oscar Niemeyer, Hélio Uchoa e Firmino
Saldanha, que entendeu deverem os projetos apresentados por
três equipes ser conciliados para obter um projeto definitivo. Por
esta razão, o projeto é assinado coletivamente pelos arquitetos
Abelardo de Souza, Galiano Ciampaglia, Hélio Queiroz Duarte;
Jacob Ruchti, Miguel Forte, Rino Levi, Roberto Cerqueira César e
Zenon Lotufo.
O projeto executivo e a direção da obra foram assumidos
pelo escritório de Rino Levi e Roberto Cequeira Cesar, contando
com importante participação da equipe constituída por Miguel
Forte, Galiano Ciampaglia e Jacob Ruchti. Os desenhos então
elaborados estão preservados no Arquivo de Projetos da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo.
A importância da solução encontrada foi logo reconhecida,
passando a constar como referência fundamental em vários
estudos sobre a Arquitetura Brasileira. Mas somente em 7 de
fevereiro de 2002 foi concluído o processo tombamento do
edifício pelo CONDEPHAAT, solicitado em 1993, por um grupo
de colegas, sob a liderança do IAB. Essa decisão está assim
justificada:
Edifício-sede do Instituto dos Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo, edificação resultante do esforço conjunto de um grupo de arquitetos comprometidos com a implantação e a difusão dos princípios da arquitetura moderna em
nosso meio. Seu tombamento destaca, especialmente, o valor
arquitetônico, que se manifesta na síntese do que havia de mais
progressista no repertório da arquitetura moderna brasileira de
então; e o valor histórico como palco e fórum permanente de
lutas sociais pela justiça e liberdade e pela melhoria das condições de profissão do arquiteto.
A sede social, situada no 1º. pavimento e no mezanino,
abrigava originalmente a administração, auditório, bar e restaurante, com disposição diferente da atual. O IAB-SP é também
proprietário da loja do térreo, inicialmente pensada para expor
novos produtos da construção civil, hoje é ambiente destinado
a exposições de arquitetura.
Ao longo destas seis décadas, o IAB-SP incorporou ao seu
patrimônio o escritório administrativo e a sala de aulas (esta, no
final do ano de 2005), situados no 4º. andar e o subsolo, ocupado até o final da década de 60 pelo Clube dos Artistas e
Amigos da Arte de São Paulo e que passou a abrigar um auditório, adquirido em leilão com recursos doados por.grupo de
colegas beneméritos. Desta forma, hoje detemos pouco mais
que 50% do total da área do Edifício.
A Diretoria Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil está
atualmente sediada no nosso espaço
Algumas obras de arte contribuem decisivamente para a
valorização de nossa sede e foram também tombadas como
obras integradas ao edifício: o painel mural de Antônio Bandei-
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ra, uma escultura de Bruno Giorgio, o móbile de Alexander
Calder que ora é o maior destaque de exposição da obra deste
artista no Paço Imperial, no Rio de Janeiro, além de do painel
mural criado por Ubirajara Mota Lima Ribeiro incorporado ao
edifício por ocasião de reforma realizada na década de 60.
Infelizmente, acompanhando a decadência do centro da
cidade e uma migração dos escritórios de arquitetura para outras
regiões e mesmo uma significativa queda da renda dos arquitetos, o Edifício IAB vem sofrendo uma lenta, porém, constante
queda em termos de manutenção e atualização de suas instalações.
A atual Diretoria presidida por Arnaldo Martino indicou, entre
suas metas, o restauro do Edifício como uma contribuição para
a valorização do Centro de São Paulo e como símbolo da campanha de valorização da arquitetura e dos arquitetos.
Estão sendo concluídas as primeiras etapas do projeto e
planejamento do restauro, como a complementação dos levantamentos arquitetônico e documental e a elaboração dos estudos
preliminares para a requalificação do prédio como um todo e
da sede do IAB.
Diversos problemas estão em estudado para conciliar a
necessária atualização das instalações com a preservação da
obra original, atendendo às recomendações das entidades nacionais e internacionais dedicadas à preservação de bens arquitetônicos. Entre eles, destacamos:
• Adaptação do edifício para atendimento à acessibilidade
universal;
• Atendimento à exigências da legislação relativa a detecção e
combate a incêndio, inexistentes quando o Edifício foi
construído;
• Remodelação da área social do 1º. pavimento e mezanino;
• Implementação de livraria-café- ponto de encontro na loja
do térreo;
• Recomposição do auditório, incorporando recursos de
acústica e equipamentos de áudio e vídeo;
• Recuperação da caixilharia original, com materiais e técnicas
semelhantes à original;
• Recomposição da impermeabilização da cobertura e dos
terraços e marquises;
• Atualização dos sistemas de instalações hidráulicas, elétricas
e de telecomunicações;
• Substituição dos elevadores (ainda da década de 40!) por
novos equipamentos;
• Instalação de sistema coletivo de segurança patrimonial
Estão sendo retomados, também, os estudos para a requalificação do entorno do edifício IAB, visando a melhoria da ambiência paisagística com revisão da pavimentação das calçadas
e traçado de guias e leito carroçável, retirada da fiação aérea,
relocação de mobiliário urbano, entre outros recursos. Esperamos
conseguir remover o já famoso “churrasquinho de gato” da Rua
General Jardim...
Um plano de marketing para viabilização de obtenção de
recursos de patrocinadores e recursos vinculados a incentivos
fiscais está sendo ultimado e será proximamente lançado.
No entanto,para que estes objetivos sejam alcançados, necessitamos contar com a participação efetiva de todos os arquitetos em todos as fases do trabalho e (sobretudo!) para a captação de fundos. De fato, o trabalho atinge todos os arquitetos.
Afinal, estamos buscando uma vida nova para nossa casa.
Lúcio Gomes Machado
II Vice-Presidente do IAB-SP

Curtas

Projetos de drywall
dão mais liberdade de
criação ao arquiteto
Um projeto arquitetônico especificando soluções em drywall
deve partir de três premissas: a) o conhecimento dos componentes
dos sistemas e suas propriedades; b) a identificação das
necessidades que devem ser atendidas nos diferentes ambientes
internos de um edifício residencial, comercial ou com qualquer
outra finalidade; e c) a integração dos sistemas drywall com o
restante da edificação e com os sub-sistemas hidráulico, elétrico,
de informática e telecomunicações, combate a incêndios e
climatização.

Componentes
Os componentes dos sistemas são
os seguintes:
• CHAPAS – Os principais tipos são
Standard ou ST, para uso geral;
Resistente à Umidade ou RU,
também conhecida como “chapa
verde”, para aplicação em cozinhas,
banheiros, lavabos, lavanderias e
áreas de serviço; Resistente ao Fogo
ou RF, também conhecida como
“chapa rosa”, para aplicação em
áreas em que o Corpo de Bombeiros
exige períodos mais prolongados de
resistência ao fogo; Acústica, que
apresenta perfurações para absorção
sonora e é usada principalmente em
forros; e chapas com espessura menor (6 mm contra 12,5 mm
das demais), para utilização em superfícies curvas.
• PERFIS ESTRUTURAIS – São produzidos em aço com
galvanização pesada (Z 275 = 275 g/m2), a partir de laminados
com espessura mínima de 0,50 mm. Os parâmetros mencionados
são definidos em norma da ABNT. Há vários tipos de perfis,
sendo que os mais utilizados são as guias e os montantes, que
formam a estrutura de paredes e forros. Em paredes com pé
direito de até 2,60 m, os montantes são colocados a cada 600
mm; em paredes mais altas, a cada 400 mm. Há guias e
montantes com larguras de 48, 70, 75 e 90 mm. Além disso há
outros tipos de perfis como canaletas, cantoneiras, tabicas,
longarinas, travessas, etc.
• MASSAS PARA TRATAMENTO DE JUNTAS – São massas
específicas para o acabamento de juntas de chapas para drywall.
Utilizadas com fitas apropriadas, proporcionam juntas sem
trincas. O acabamento com gesso puro não é recomendado,
por ao secar sofre trincas.
• MASSAS PARA COLAGEM – Utilizadas para a fixação de chapas
em revestimentos sobre alvenaria ou concreto.
•
• FITAS – Há fitas de papel microperfurado para tratamento de
juntas entre chapas, fitas de papel microperfurado com reforço
metálico, para reforço de ângulos salientes e fitas de isolamento
(banda acústica), para isolamento dos perfis nos perímetros de
paredes, forros e revestimentos (esta última, além de compensar

pequenas imperfeições da superfície, também contribuem para
melhor desempenho acústico).
• FIXAÇÕES – Para a fixação das guias metálicas nos elementos
construtivos são utilizadas buchas e parafusos ou rebites metálicos
ou ainda fixações à base de “tiros”. Para a fixação das chapas na
estrutura metálica, são utilizados parafusos resistentes à corrosão
com vários comprimentos variando de 25 a 70 mm.
• ACESSÓRIOS – São peças indispensáveis à montagem dos
sistemas drywall, incluindo suportes niveladores para a estrutura
de forro, reforços metálicos, tirantes, junções, conectores e
apoios para suporte metálico, entre
outros.
• LÃ MINERAL – utilizada quando é
necessário um desempenho térmico ou
acústico superior.
A adequada combinação dos
componentes citados permite a
especificação de vedações internas
capazes de atender aos requisitos de
desempenho de cada ambiente. Isso
permite que sejam desenvolvidas soluções
as mais variadas tanto para obras novas
quanto para reformas.

Curso de projeto
O IAB - SP
f i r m o u
convênio com
a Associação
Brasileira dos
Fabricantes de
Chapas para
Drywall, por
meio do qual
esta entidade
ministrará
cursos de
introdução à
técnica de
projetar
sistemas drywall. Cada curso terá duração de um dia, incluindo
visita a obra, apresentação detalhada dos componentes dos
sistemas, dicas indispensáveis para sua montagem e noções teóricas
de projeto acompanhadas de exercícios práticos.

Mais detalhes podem ser obtidos no site
www.iabsp.org.br. Quanto a informações
adicionais sobre o sistema drywall,
podem ser consultadas no site www.
drywall.org.br ou solicitadas pelo e-mail
técnico@drywall.org.br.
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Curtas
Nota
IAB/SP/Aniversário
63 anos de lutas e conquistas. Parabéns!
A 6 de novembro, em silêncio, o IAB paulista chegou, com
plenitude, aos 63 anos de existência, de lutas e conquistas, em
favor da sociedade, dos profissionais e da cidade.
Oficializado a 6 de novembro de 1943, em plena II Guerra
Mundial, conforme registra Gilberto Belleza no editorial do IAB
(nº 39) a Ata de fundação foi assinada, entre outros arquitetos,
por Kneese de Mello, Rino Levi, Oswaldo Bratke, Ícaro de Castro,
Hélio Duarte, Zenon Lotufo, Gregory Warchavchik e Roberto
Cerqueira César.
Ao longo do período, o IAB foi presidido pelos seguintes
arquitetos:
Eduardo Kneese de Mello (45 a 49), Oswaldo Bratke (50 a
51), Armando Ciampolini (52 a 53), Rino Levi (54 a 55), Ícaro
de Castro Mello (56 a 61), Oswaldo Corrêa Gonçalves (62 a
63), Alberto Botti (64 a 65), Júlio Neves (66 a 67) , Abelardo
Gomes de Abreu (68 a 69), Pedro Paulo de Mello Saraiva
(70 a 71), Paulo Mendes da Rocha (72 a 73), Eurico Prado
Lopes (74 a 75), Benno Perelmutter (76 s 77), Pedro Taddei
Neto (78 a 79), César Bergstrom Lourenço (80 a 81), José
Magalhães Jr. (82), Rita C. Vaz Artigas (83), Renato Nunes
(84 a 85), Paulo Mendes da Rocha (86 a 87), Pedro Cury
(88 a 89/90 a 91), Carlos Bratke (92 a 93), Fábio Penteado
(94 a 95), Pedro Cury (96 a 97/98 a 99), Gilberto Belleza
(2000 a 01/02 a 03), Paulo Sophia (04 a 05) e Arnaldo
Martino (06 a 07).
Ao Presidente do IAB-SP,
Quero agradecer a iniciativa da homenagem a mim prestada
no último boletim do IAB. Sinto-me honrado com os elogios
da matéria escrita pelo jornalista José Wolf, profissional de
competência comprovada no universo do jornalismo especializado em arquitetura.
Atenciosamente,
Alberto Xavier
Premiação IAB/SP/2006 – Objetivo: reunir, discutir, divulgar e destacar a contribuição da arquitetura contemporânea,
representando a ampla diversidade de formas de atuação do
arquiteto hoje no Brasil. Categorias: Edifício * Cidade e Paisagem
* Objeto (desenho industrial) * Trabalhos publicados (livros,
ensaios etc.). Mais detalhes no site do IAB/SP
Atenção! Confira os premiados na edição 57

Concursos
CONCURSO LIVING STEEL
Foi lançado no XVIII CBA o Concurso Living Steel, apoiado
pela UIA, União Internacional de Arquitetos, que tem como
proposta receber proposta para o habitat. O Brasil terá um
papel importante nesse concurso, sendo um dos paises focos
e terá o arquiteto Jaime Lerner como um dos jurados.
Maiores informações no site: www.livingsteel.org

IAB informa – Quem recebeu a AU nº 152 encontrou uma
nova coluna coordenada pela Direção nacional do IAB/DN, na
qual serão divulgadas iniciativas e programações do Instituto,
agora, sob a presidência de Gilberto Belleza e vice-presidência
de João Virmond Suplicy Neto.
Na coluna inaugural, o leitor tem informações sobre concursos,
congressos e a Bienal Internacional de Arquitetura de Santo
Domingo – República Dominicana, que contou com a presença
do presidente Gilberto Belleza e de uma exposição de trabalhos
brasileiros premiados, além de salas especiais sobre a cidade
de Curitiba/PR, Paulo Mendes e Jaime Lerner.
Além disso, há uma nota sobre a próxima Bienal Internacional
de Arquitetura´07, em São Paulo, que deve acontecer em
novembro do próximo ano, cujos preparativos iniciais já estão
em pleno andamento.
Outras informações: www.iab.org.br
COMUNICADO
Prezado Associado,
Comunicamos o cancelamento do Convênio com a Academia
de Engenharia e Arquitetura – AEA.
CONSELHO FEDERAL DE ARQUITETURA E URBANISMO
No ultimo dia 06 de dezembro foi aprovado por unanimidade,
na Comissão de Trabalho e Assuntos Sociais da Câmara Federal,
o PL 4747/2005 que cria o Conselho próprio dos Arquitetos.
Essa aprovação vem após dois anos de aprovação, também por
unanimidade, desse projeto no Senado Federal.
Esse projeto, luta de quase 50 anos dos arquitetos por um
Conselho Profissional próprio, é resultado de um trabalho
conjunto de todas as entidades Nacionais de Arquitetos; IAB,
FNA, AsBEA, ABEA e ABAP, que foram responsáveis pela redação
desse projeto de Lei, assessoradas pelo escritório do jurista Dr.
Miguel Reali Jr.
Na Comissão de Trabalho, o projeto teve parecer positivo da
Deputada Dra. Clair, e na sessão foi defendido, em nome de
todas as entidades, pelo arquiteto Gilberto Belleza, Presidente
do IAB. Para a votação contrária a esse projeto, o engenheiro
Marco Tulio, presidente do CONFEA fez a defesa pela não
aprovação.
Vale ressaltar a intensa participação de arquitetos no plenário,
entre eles, os presidentes ou representantes de todas as entidades nacionais presentes.
Agora, o Projeto de Lei será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, em caráter terminativo, e se aprovado, será
encaminhado ao Presidente para sanção presidencial.
Vale o apoio de todos arquitetos mantendo contato com seus
deputados e solicitando apoio a nosso projeto de Lei.
Estiveram presentes fazendo um intenso trabalho junto aos
arquitetos, além da Direção Nacional, colegas de vários Departamentos, além de um grande numero de colegas de Brasília,
que juntamente com estudantes de arquitetura das escolas do
DF, comemoraram muito a aprovação.
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