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Modêlo exclusivo, projetado para o grande concurso
comemorativo do 50.0 aniversário da Brafor. É uma
contribuição da arquitetura moderna brasileira para
enriquecer, ainda mais, o alto padrão de nossos
móveis para escritório A Brafor orgulha-se de
incluir no seu programa de produção a poltrona
idealizada pela equipe de arquitetos contemplados
naquele concurso. Trata-se de um móvel inédito,
concebido pelas exigências contemporâneas de funcio,
nalidade e beleza.

classe internacional em móveis para escritório

Rua México. 21-A tel, 22-0180 Rio de Janeiro, Gb.
Praça Roosevelt, 159 tel. 34-6665 São Paulo, S. P.
Av. Salgado Filho. 119 tal, 4476 Pôrto Alegre. R. G.
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Seja qual for seu
problema de iluminação,
os' engenheiros
luminotécnicos da G.E.
oferecem a rnelhor
solução
-sem ônus para você!

Sem qualquer compromisso ou despe-
sa de sua parte, solicite a presença de
um engenheiro luminotécnico da Ge-
neral Electric para estudar o seu pro- .
blema de iluminação. Você terá, assim,
a garantia de receber o melhor pro-
jeto de iluminação, em bases funcio-

1\ •nais e economicas.

Projetos de iluminação para

• escrit6rios
•• bancos
• fábricas
• iluminação pública
• escolas
• hospitais
•• edifícios
• oficinas
• ginásios esportivos .... i (:J

• repartições públicas etc,
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EFICIÊNCIA
-É o QUE VOCÉ DESEJA NUM ELEVADOR?

Eficiência em elevadores tem um nome:
Otis, Repare: quando os elevadores são Otis,
você não fica esperando em longas filas,
perdendo tempo e se irritando; não fica
contando os andares, em subidas lentas,
enervantes. Elevadores Otis são rápidos,
eficientes, seguros. As portas se abrem e
fecham prontamente. Otis desafoga o trânsito
interno nos edifícios, reduz ao mínimo as
esperas e contribui para que você aproveite
mais o seu tempo. Elevadores Otis são
modernos e adaptados ao ritmo ágil da vida
moderna. É por isso que Otis é o mais
famoso nome mundial em elevadores.

ELEVADORES OTIS S. A.

Eficiência, Segurança,

Durabilidade, Beleza

Onde tudo
é de primeira ...

31.145



Perita em escrituração simultânea de
Diário, Contas e Razão, registro de com-
pras e contas de fornecedores; fôlha de
pagamento, ficha financeira individual e
envelope, recibo de pagamento; diário
de estoque e ficha de artigo. Enfim,
tôda uma série de serviços contâbeis.
- E o faz com perfeição, rapidez e

segurança.
Nunca falta ao trabalho, nem pede

aumento, Concluiu, há pouco, um curso
de aperfeiçoamento, ganhando como prê-

mio de formatura um carro novo e relu-
zente, muito mais leve e fácil de manejar.

Sua emprêsa é grande, média ou
pequena?

Não importa. Trata-se de uma perso-
nalidade altamente democrática, que
terá prazer em servi-lo com solicitude
e eficiência.

Marque uma entrevista com ela. E
mande preparar uma rodada de café. Ela
não virá sozinha. Trará consigo uma
equipe de técnicos e planejadores qne -

~ função dela - tornarão muito mais
d'Wazes as operações de sua firma. De
Imlp.o que ~ coluna de lucros seja sempre
muitas vêzes maior que a de perdas.

Ah! ...Íamos nos esquecendo de apre-
S'@)tarpelo nome sua nova funcionária:~ª Nova Máquina Remington de Con-
mbilidade.

~7Iond
Caixa Postal, 1025 • Rro de Janeiro
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Editorial

Arquitetura, 1963

2

Um ano passou e durante todos os
meses ARQUITETURA chegou, regu-
larmente, às suas mãos. O fato é aus-
picioso. Vivemos em um meio onde as
iniciativas do tipo de ARQUITETURA
não costumam alcançar grande su-
cesso ou ter vida longa. As regras do
jôgo publícítárío são implacáveis às
publícações que ousam não fazer tõdas
as concessões ou que teimam em ter
outro objetivo que não o de mera-
mente fazer dinheiro.

ARQUITETURA, para subsistir e sair
periodicamente, tinha forçosamente,
de lançar mão dos meios normais de
existência das publicações: a publici-
dade. Aí, encontrou ARQUITETURA
uma de suas maiores dificuldades. É
de espantar a estreiteza de vistas e a
incultura da maioria dos programado-
res de publicidade e patente, por ou-
tro lado, a falta de dinamismo e de
agressividade de grande parte dos fa-
bricantes de materiais de construção.
A crescente influência do arquiteto no
campo das construções no País fêz-se
sem que publícístas e industriais se
dessem conta do fato. Ignorando o ar-
quiteto êles insistem na linha ultra-
passada e caduca que procura atingir
possíveis compradores para seus pro-
dutos na grande massa ledora de pu-
blicações não específicas, desprezando,
desta forma, a oportunidade de alcan-
çar objetivamente o cliente certo, o
profissional especializado, o arquiteto.
Continuam crendo no mito da tira-
gem gigantesca e parecem imaginar
que se compra uma instalação de ar
condicionado, elevadores, ferro ou ci-
mento da mesma maneira pela qual
se adquire uma lata de goiabada ou
um pacote de sabão em pó.
A resistência à mudança de hábitos

é fato comprovado. Os homens da pro-
paganda e os industriais de materiais
para construção estavam acostumados
a um determinado tipo de revista de
arquitetura. Revista de arquitetura,
para êles, era uma publicação onde
não se encontrava textos, era a re-
produção, mais uo menos bem pagi-
nada, de alguns projetos de linhas que
acompanhassem o gôsto da época.
ARQUITETURA não apareceu com

esta feição. ARQUITETURA procurou,
desde os primeiros dias de IAB-GUA-
NABARA, ver a arquitetura brasileira
dentro do quadro real do complexo
cultural brasileiro. Partindo desta po-
sição, procurou retificar e adaptar a
uma etapa que se julga adiante, a li-
nha até então dominante no movi-
mento arquitetõnico brasileiro e que
tivera o grande mérito de implantar
os princípios da arquitetura contem-
porânea no País. Daí o jeito pouco
comum de suas páginas. Onde era
certo encontrar um projeto arquitetõ-
nico, idêntico aos muitos que se vêem
em tôdas as cidades brasileiras - a
receita explorada até a exaustão total
- deparava-se com um texto que ten-
ta va mostrar as verdadeiras condições
residenciais da população. Em lugar
da exegese de um projeto frisava-se a
incoerência e a desrazão de tentar fa-
zer obra arquitetõnica em cidades mi-
nadas pela exploração imobiliária.
Assim saiu ARQUITETURA no ano

de 1963. Não porque cultivasse algum
secreto propósito de singularidade,
mas, sim, porque representando a opi-
nião e a posição do Instituto de Ar-
quítetos do Brasil, tinha de se colocar
à altura da etapa histórica que atra-
vessamos. Para cumprir esta missão
ARQUITETURA tinha que evitar cer-
tas características comuns em publica-
ções semelhantes. Ela não podia, por
exemplo, transformar-se em um mero
instrumento promocional de alguns
arquitetos. O seu objetivo promocional
é o que procura difundir uma profis-
são que tem por finalidade, nobre e
alta, criar o habitat do homem.

Os editoriais de ARQUITETURA re-
fletiram durante todo o ano de 1963
esta preocupação e registraram os
acontecimentos que traduzem o ama-
durecimento da classe dos arquitetos
brasileiros e a posição de vigilância e
de luta do Instituto de Arquitetos do
Brasil.
Logo no início do ano um fato, pela

sua profunda Significação, destacou-
se: a Mensagem Presidencial ao Con-
gresso Nacional. Neste documento, pela
primeira vez, cremos, o fato urbano
brasileiro é considerado pelo Poder

Executivo, e a habitação é encarada
em sua verdadeira dimensão, isto é,
como parte de um complexo bem mais
amplo. As medidas anunciadas e pro-
metidas na Mensagem não foram, in-
felizmente, cumpridas. O Conselho Fe-
deral de Habitação continuou inativo
e nenhuma providência concreta foi
tomada pelo Govêrno Federal para
enfrentar a crise de moradias reco-
nhecida como extremamente grave,
pelo próprio Presidente da República,
Depois, em meados do ano, o Semi-

nário de Habitação e Reforma Urba-
na, promovido pelo IPASE e pelo Ins-
tituto de Arquitetos, constituía-se em
um dos acontecimentos mais signifi-
cativos para o equacionamento do
problema habitacional brasileiro. O
apoio oficial emprestado pelo presi-
dente do IPASE, Clidenor Freitas, pelo
então ministro do Trabalho, Deputado
Almino Afonso, e as palavras proferi-
das no encerramento do s. HRu pelo
seu sucessor naquela pasta, Senador
Amauri Silva, mostraram que alguns
homens, ocupantes de elevados cargos
na Administração Pública do País,
são, já, sensíveis aos graves aspectos
da crise habitacional e urbana, mes-
mo quando tais questões são colocadas
em uma escala onde a demagogia e o
caça votismo não conseguem brilhar -
no campo do estudo e do planejamen-
to. A repercussão do Seminário foi sa-
tisfatória e o documento produzido
pelos cem profissionais, da mais di-
versa formação, por êle reunidos, con-
tém elementos sérios e de grande valia
para a solução dos problemas decor-
rentes da expansão populacional,' da
industrialização e da urbanização, no
espaço territorial do Brasil.
Êstes· dois acontecimentos ligados ao

fato de estar em curso no Congresso
Nacional um projeto de lei que regu-
lamenta a profissão de arquiteto no
País, dão a mais exata medida do
grau de amadurecimento alcançado
pelos profissionais de arquitetura bra-
sileiros e demonstram cabalmente que
a luta do Instituto de Arquitetos do
Brasil não tem sido em vão. *



o problema da habitação e os arquitetos

• Dabitac:ão terá lei
específica

• lAR-GB mallifesta-se
sôblee a lei do
inquilinato

• s.RDu dá fruto em
Pôrto Alegre

ARQUITETURAapresenta três im-
portantes documentos sôbre o proble-
ma habitacíonal e que constituem o
testemunho inequívoco da participa-
ção do arquiteto brasileiro nos desti-
nos do seu país.

o primeiro dêstes documentos é a
justificativa seguida do texto do pro-
jeto de lei, do arquiteto Artur Lima
Cavalcântí, deputado federal (PTB -
PE) para criação da SUPURB - Su-
perintendência de Política Urbana. O
projeto de lei apresentado por ALe -
fruto do Seminário de Habitação e
Reforma Urbana, promovido em julho
dêste ano pelo IPASE, e pelo IAB -
uma vez aprovado pelo Congresso, sig-
nificará uma medida da maior impor-
tância no equacíonamento dos nossos
problemas de planejamento urbano e
de habitação. Nós, arquitetos, temos o
dever de lutar por todos os meios ao
nosso alcance pela rápida tramítação
e aprovação dêste proíeto.

O segundo. documento é o' recente
manifesto do IAB-GB sôbre a questão
da lei do inquilinato e o problema
habitacional brasileiro, no qual fica
patente, mais uma vez, a posição dos
arquitetos cariocas frente a crise na-
cional de moradias e as suas conse-
qüências.

o terceiro documento enfeixa algu-
mas das conclusões do I Congresso
Municipal de Habitação Popular e As-
sistência, realizado em Pôrto Alegre
no qual foram ratificadas as conclu-
sões do Seminário de Habitação e Re-
forma Urbana, demonstrando, assim,
a oportunidade da realização do IPASE
e do IAB e a grande participação dos
colegas do IAB-RGS no Congresso.



• Dabitat)ão terá lei
específica

Arquiteto Artur Lima Cavalcântí,
deputado federal (PTB-PE) justi-
fica criação da SOPURB

Os aglomerados urbanos, no Brasil,
expressões do seu desenvolvimento
econômico, se estenderam, a princípio,
ao longo de sua imensa faixa litorâ-
nea. Essas cidades portuárias se trans-
formaram, desde algum tempo, em
centros canalizadores dos problemas
regionais, absorvendo desordenada-
mente as populações expulsas do meio
rural por uma estrutura agrária ar-
caica.
Surgisse, nesses centros, uma indús-

tria capaz de absorver, com rapidez,
essa mão-de-obra ociosa, e não have-
ria desajustamentos. Isto não ocorre,
contudo, com a velocidade necessária.
É que são ainda baixos no País, os
níveis de investimento.
As grandes concentrações ínteríora-

nas são fenômenos mais recentes. Ge-
radas do início do aproveitamento do
grande potencial econômico de nosso
interland, essas cidades, desde logo,
passaram a sofrer o mesmo processo
que alguém já denominou de incha-
ção, exibindo, em sua periferia, o mes-
mo triste panorama dos centros urba-
nos do litoral: as áreas populacionais
deterioradas, de que são exemplos tí-
picos as favelas da Guanabara e os
mocambos do Recife.
Frutos de distorções profundas, cujas

raízes devem ser encontradas na pró-
pria estrutura sócio-econômica do
País, essas cidades-problemas teriam,
sem dúvida, minoradas (e, em muitos,
extintas) as suas dificuldades, se uma
política urbana em têrmos nacionais
já estivesse implantada, entre nós.
É de ver, contudo, que esta não é

tarefa das mais fáceis.
O adensamento demográfico, por

exemplo, gerado de uma concentração
industrial tumultuária, seria evitado,
por um trabalho de descentralização
planificada das instalações fabris.
Somente esta obra já afastaria da

maioria dos centros urbanos, em gran-
de proporção, as suas atuais defi-
ciências.
O problema da moradia e do equipa-

mento dos aglomerados urbanos é, ain-
da hoje, um desafio à capacidade dos
homens de govêrno, em todo o mundo.
Países que conseguiram grandes vitó-
rias, em quase todos os setores eco-
nômicos, elevando os níveis de renda a
índices inacreditáveis, continuam, as-
sim mesmo, sem poder oferecer aos
seus cidadãos alojamentos aue corres-
pondam ao progresso social que pre-
tendem levar a efeito.
É compreensível que isto aconteça.

Dentro das prioridades exigidas pelo
desenvolvimento econômico, a produ-
ção de casas e do instrumental neces-
sários aos serviços urbanos nem sem-
pre é contemplada. Outros empreendi-
mentos se impõem com maior urgên-
cia, geralmente.
No entanto, a verdade é que não se

pode substímar esta tarefa da socie-
dade econômica moderna, que, ou fun-
ciona para servir ao homem, ou perde
a sua significação precípua.



Se é certo que destinar, prioritària-
mente, recursos em grande proporção
para êsse setor pode gerar algumas
distorções na obra de desenvolvimen-
to, por outro lado, esquecê-Ia será, tal-
vez, gerar distorções ainda maiores,
e de proporções imprevisíveis.
Há, como se vê, portanto, necessida-

de de planejamento. Ante as razões
que estão expostas, fica claro que o
Estado tem o dever de fazer o balanço
dos recursos que pode destinar a êste
setor, bem como realizar o necessário
estudo a racional forma de sua apli-
cação.
O que pretende o presente projeto ó,

fundamentalmente:
1) institucionalizar, em escala ra-

cional, o esfôrço de planejamen-
to físico das cidades, de modo
a entrosá-Io no esfôrço geral de
programação de economia na-
cional;

2) destinar uma parcela mínima
da renda pública para essa obra;

3) concentrar os recursos já atual-
mente destinados, por diversos
órgãos, à mesma tarefa, de modo
a torná-Ios mais produtivos;

4) criar um mecanismo pelo qual
parte da poupança privada seja
carreada para o setor;

5) combate à especulação imobi-
liária;

6) estabelecer codições ínstítucio-
nais mediante as quaís a parcela
de investimento, no esfôrço de
construção e melhoria de aloja-
mentos, se reduza, com o apro-
veítamento dos recursos e da
mão-de-obra ociosos.

Com essas providências, que consi-
deramos prévias de uma necessária
reforma urbana, cremos que estarão
instauradas as linhas mestres de uma
política urbana, no Brasil.
A reforma será a segunda etapa,

com a revisão, atualização e restrição
mesmo ao direito de propriedade, em
muitos casos responsável pela falta de
ordenamento no crescimento urbano,
à proporção que permite as especula-
ções com as áreas territoriais e imó-
veis residenciais, e nada consagra, em
defesa das comunidades e de seus i:::,·
terêsses.
Contudo, somente uma reforma

constitucional solucionaria em defini-
tivo a questão, razão porque não es-
tando evidentemente tratada no pre-
sente proj eto de lei ordinário será, no
entanto, sua natural complementacâo
e tentada pelo autor, no momento em
que, fixadas as linhas sugeridas no
atual documento, o Congresso desper-
tar, pelas suas maiorias, para esta ne-
cessidade de restrição à ação privada.
Não será inovação, mesmo, a propos-

ta. Na verdade, ela é uma conseqüên-
cia do que desejou o legislador consti-
tucional brasileiro e o impôs, no artigo
147 da atual "Carta Magna", que diz:
"O uso da propriedade será condi-

cionado ao bem-estar social."
Já analisamos, de passagem, as difi-

culdades encontradas pelo Poder Pú-
blico, em todos os países, no esfôrço
em busca do confôrto urbano. Essas
dificuldades são ainda maiores, no
momento, em nosso país, tendo em
vista a necessidade de abrandamento
da pressão dos gastos, no setor públi-
co, com o fim de barrar o- processo
inflacionário.
Daí, não contemplar o projeto maior

verba para o empreendimento que tem
em vista.

Deixar, no entanto, o nôvo órgão
criado, sem qualquer renda dessa na-
tureza, seria destíná-lo ao fracasso,
dado que somente numa segunda fase
terão, os programas de investimento,
recursos próprios, oriundos da poupan-
ça privada e do retôrno de seus in-
vestimentos.
Aliás, é de ver que, pelo menos em

parte, a destinação estabelecida terá
apenas uma nova denominação que
concentrará recursos já atualmente
destinados ao mesmo objetivo, somen-
te que pulverizados por diversos ór-
gãos. Tal medida, adicionada a outra,
com respeito a um planejamento geral
de aplicação que atinja as autarquias
e, de um modo geral, todos os órgãos
públicos e de economia mista, que in-
terfiram com o problema urbano, cria-
rá condições para que o setor privado
realize o restante do esfôrço de in-
vestimento.
Essa participação popular, de fato,

já vem sendo, em princípio, a mola
propulsora dos empreendimentos, pelo
menos no que diz respeito à casa pró-
pria. Com efeito, é baseado sempre no
retôrno dos financiamentos que órgãos
como a Fundação da Casa Popular, as
Caixas Econômicas Federais e os Ins-
titutos de Previdência levam a efeito
seus programas de construção. No fun-
do, porém, essa rotação de recursos
se reduz a uma ilusão; porque, de fato,
em virtude de não haver um mecanis-
mo eficiente de retificação monetá-
ria, tais órgãos se descapitalizam rà-
pidamente, mantendo, já hoje, pràti-
camente paralisadas suas carteiras
imobiliárias.
De modo que se, em princípio, há a

participação da poupança privada, no
setor, na prática, o que se verifica exa-
tamente é um processo de vasos co-
municantes, pelo qual o Estado, de um
modo ou de outro, termina por pagar,
em grande parte, os empreendimentos.
Tal circunstância que, se beneficia

alguns, os quais pagam aquém do que
deveriam pagar (pois usufrutuários da
inflação) mas prejudica a maioria a
qual, no fim de contas, perde a pers-
pectiva de também, um dia, ter a sua
casa higiênica, num meio urbanizado,
é que pretende, num dos seus disposi-
tivos, o presente projeto.
Complemento de tais providências é

o que está disposto no art. 19 e que
se refere à política que, em vasta re-
gião do País, se denomina de mutirão.
Êste é um sistema de trabalho coletivo
que tem por fim o aproveitamento
máximo da mão-de-obra e dos recur-
sos naturais do meio, para baratea-
mento das construções e, mesmo, do
equipamento urbano.
Experiências já demonstraram que

essa forma produtiva de organização
popular, na qual tôda a comunidade
oferece o seu quinhão de esfôrço, para
a obra comum, é plenamente possível.
Para que se írsstítucíonalíze, nada

mais é necessário 'que financiamento e
educação. O processo educativo é dos
mais rápidos e inclui, apenas, a cons-
cientização do homem e umas poucas
técnicas assímiláveis em horas. Quan-
to ao financiamento, apresenta-se mui-
to abaixo dos padrões vigentes. Ê que,
pelo processo descrito, como, de resto,
se prevê fàcilmente, a utilização de ca-
pital, nas obras, é em nível muito re-
duzido.
Quanto ao combate à especulação

imobiliária, trata-se de um problema



G

tão à vista de todos que não cabe
maiores análises.
Afinal, pretende a proposição apre-

sentada objetivar a criação de um
centro diretor nacional dessa nova po-
lítica habitacional e urbana a Supe-
rintendência da P o Ií t i c a Urbana
(SUPURB). Será uma entidade autár-
quica, para maior mobilidade em seu
trabalho, mas supervisionada suficien-
temente não só pelo Govêrno Federal,
como também pelas entidades que
mais legitimamente representam os
interêsses urbanos, a técnica urbanís-
tica e o planejamento econômico no
País.
Caberá a essa nova entidade a con-

ceítuação da política urbana brasilei-
ra, fazer o levantamento dos proble-
mas ligados às concentrações popula-
cionais e coordenar as suas soluções.
O autor considera êsse conjunto de

providências uma tarefa fundamental
do atual Parlamento; e está certo de
que assim pensam as suas bancadas,
constituídas pró homens conscientes
do papel histórico que desempenham,
numa hora decisiva de sua Pátria.

o PROJETO DE LEI QUE
CRIA A SUPURB

Transcrevemos a seguir a íntegra do
projeto de lei do Deputado Artur Lima:
Art. 1.0 Fica criada a Superinten-

dência de Política Urbana (SUPURB),
destinada a criar condições que pro-
piciem a expansão racional dos aglo-
merados urbanos, tendo em vista sua
integração no processo de desenvolvi-
mento nacional.
Art. 2.° A SUPURB, sediada na Ca-

pital Federal, ficará diretamente su-
bordinada à Presidência da República,
e gozará de autonomia administrativa,
financeira e técnica nos têrmos da
presente lei.
Art. 3.° Compete à SUPURB:
I - Realizar estudos e pesquisas re-

lativas à situação e os problemas dos
aglomerados urbanos do País.
II - Elaborar, com base nesses es-

tudos, o Plano Nacional de Urbaniza-
ção, bem como Planos Regionais e Se-
toriais.
III - Executar os planos a que se

refere o item anterior, diretamente ou
mediante convênios com entidades pú-
blicas, privadas ou pessoas físicas.
IV - Coordenar as atividades dos

órgãos estatais, paraestatais ou de
economia mista, federais, estaduais ou
municipais, que participem da elabo-
ração ou da execução dos planos a
que se refere o item lI, dêste artigo.
V - Traçar normas para a descen-

tralização do parque industrial.
Art. 4.° A SUPURB terá os seguin-

tes órgãos:
a) Conselho Consultivo;i» Diretoria.
Art. 5.° O Conselho Consultivo, ao

qual compete traçar as linhas gerais
da política urbana nacional, será com-
posto de: um representante do Minis-
tério da Fazenda; um do Banco do
Brasil S. A.; um do Conselho Superior
das Caixas Econômicas Federais; um
do Conselho Nacional da Previdência
Social; um do Departamento Nacional
de Obras e Saneamento; um das Con-
federações Nacionais de Trabalhado-
res; um do Instituto dos Arquitetos do
Brasil; um da Federação Brasileira de
Associações de Engenheiros; e um de
cada órgão regional de desenvolvímen-



to econômico subordinado ao Govêrno
Federal.

§ 1.0 Os membros do Conselho Con-
sultivo serão nomeados pelo Presiden-
te da República, dentre os nomes in-
dicados, em lista tríplíce, pelos órgãos
mencionados neste artigo.

§ 2.° Os membros do Conselho Con-
sultivo terão mandato de 2 anos, po-
dendo ser reconduzidos.
Art. 6.° A Diretoria será composta

do Diretor-Superintendente, do. Dire-
tor-Secretário e do Diretor-Tesourei-
ro, cabendo-lhe administrar o órgão
e cumprir suas finalidades.

§ 1.0 Os Diretores serão nomeados
pelo Presidente da República, dentre
engenheiros c i v i s, arquitetos, eco-
nomistas ou advogados de notório sa-
ber e comprovada capacidade admi-
nistrativa.

§ 2.° A Diretoria será representa-
da, em cada Estado, Território e Dis-
trito Federal, por uma Delegacia Re-
gional.
Art. 7.° Serão i n c o r p o r a dos à

SUPURB:
l-Os bens móveis e imóveis e os

direitos e ações sôbre imóveis perten-
centes à Fundação da Casa Popular e
ao Conselho Federal de Habitação.
I! - Os imóveis urbanos que per-

tençam ou venhar a pertencer à União
e que não estejam sendo utilizados di-
retamente por serviços do Govêrno
Federal.
lI! - Os bens vagos, tais como os

mencionados nos artigos 589, § 2.° e
1593, § único, do Código Civil, e que
na data da publicação. desta lei não
tenham sido efetivamente apropriados
pelos Estados, Territórios ou Distrito
Federal, mediante providências judi-
ciais ou administrativas, e dos quais
a SUPURB venha requerer a arreca-
dação ao juízo competente, por edítal
publicado no órgão oficial.
IV - Os imóveis que desapropriar,

adquirir por compra ou permuta ou
receber por doação.
Art. 8.° Fica instituído. o Fundo Es-

pecial de Urbanização e Habitação,
destinado a financiar a execução dos
planos mencionados nesta lei.
Parágrafo único. O Fundo Especial

será constituído:
I - De dotações orçamentárias equi-

valentes, no mínimo, a 3% da receita
tributária da União.
I! - Da arrecadação de contribui-

ções de melhoria provenientes de obras
de saneamento e urbanização, executa-
das pelo Govêrno Federal.
I!I - Da receita patrimonial e de

prestação de serviços.
IV - Das contribuições dos gover-

nos estaduais e municipais e de pes-
soas físicas ou jurídicas nacionais ou
estrangeiras.
V - Dos juros provenientes das ope-

rações que realizar, bem como dos re-
sultados das correcões monetárias de-
terminadas pelo artigo 13 desta lei.
VI - Do retôrno de seus investi-

mentos.
Art. 9.° Criada a SUPURB, serão

extintos os Conselho Federal de Habi-
tação e a Fundação da Casa Popular,
cuj os patrimônios serão incorporados
ao órgão criado por esta lei.
Parágrafo único. O pessoal estável

da Fundação da Casa Popular será
aproveitado no Serviço Público Fe-
deral.
Art. 10. Caberá obrigatoriamente à

SUPURB traçar normas e aprovar os
estudos de inversões das carteiras

hipotecárias e imobiliárias de todos 0S
órgãos estatais, paraestatais (; de eco-
nomia mista, assim como aprovar os
planos dos órgãos da mesma natureza
que executem trabalhos de saneamen-
to, urbanização e combate às endemías,
Art. 11. Fica a SUPURB autorizada

a providenciar a desapropríaçâo de
imóveis urbanos por utilidade pública
ou interêsse social.
Art. 12. Poderá a SUPURB, no. caso

de aquisição de imóveis, executar o
pagamento até o prazo. de 20 anos, em
títulos que vencerão juros de 6% ao
ano e cujo valor nominal sofrerá um
reajustamento monetário proporcional
à variacão do salário-mínimo da re-
gião, zona e subzona em que situar-se
o imóvel adquirido.
Art. 13. Os imóveis adquiridos à

SUPURB ou a qualquer dos órgãos exe-
cutores da politica habitacional, refe-
ridos na presente lei, vencerão juros
de 12% ao ano.

§ 1.0 O saldo devedor será sempre
reajustado, em função das alterações
do salário-mínimo vigente na regiâo,
zona e subzona onde a operação fôr
efetivada, reajustando-se as amortiza-
ções nas mesmas proporções, perma-
necendo inalterado o prazo. de resgate.

§ 2.° Tratando-se de funcionário
público, o reajustamento do saldo de-
vedor e das amortizações far-se-á pelo
mesmo critério do parágrafo anterior,
passando a vigorar a partir da. data
do primeiro reajustamento de venci-
mentos que lhe tenha sido. concedido.
Art. 14. A SUPURB usará como

agente financeiro as Caixas Econômi-
cas Federais, que receberão em depó-
sito os resultados de tôdas as opera-
ções do órgão.
Art. 15. Nenhuma verba iederal,

orçamentária ou não, destínada a ati-
vidades previstas na presente lei, po-
derá ser liberada sem que os planos
de aplicação apresentados pelas enti-
dades públicas ou privadas beneficia-
das sejam aprovados pela SUPURE.
Art. 16. Nenhum empréstimo será

concedido por estabelecimento oficial
de crédito, de títulos, da rêde bancá-
ria privada, correspondentes a opera-
ções de companhias privadas constru-
toras ou financiadoras de empreendi-
mentos imobiliários cuíos projetos não
tenham sido aprovados pela SUPURB.
Art. 18. Todo o empréstimo estran-

geiro que se destine ao financiamento
de qualquer plano. habitacíonal ou de
urbanização federal, estadual ou mu-
nicipal só poderá efetivar-se por in-
termédio da SUPURE.
Art. 19. Fica autorizada a SUPURB

a efetivar planos de ajuda mútua para
instalação, recuperação. ou traslada-
ção de populações desajustadas, reali-
zando a promoção social dessas comu-
nidades, por intermédio de financia-
mento a longo prazo da área terríto-
rial urbana e dos materiais e equipa-
mentos essenciais à moradia, dentro de
um planejamento urbanístico global.
Art. 20. Os servidores da SUPURB

serão contratados nos têrmos do De-
creto-lei n.? 5452, de 1.0 de maio de
1943, "Consolidação das, Leis do Tra-
balho".
Art. 21. A presente lei será regula-

mentada 120 dias após a sua publi-
cação.
Art. 22. Esta lei entrará em vigor

na data de sua publicação revogadas
as disposições em contrário.
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• lAR -GR manifesta-se
sôbre a lei do
iuquiliuato

No momento em que 00 Congresso
Nacional vota mais uma alteração na
Lei do Inquilinato os arquitetos cario-
cas sentem - corno profíssíonaís di-
retamente ligados ao equacionamento
de problemas habitacionais, urbanos e
territoríaís - o dever de se dirigirem
aos Poderes Oonatítuidos da Repúbli-
ca e ao povo em geral para afirmar
que:

1 - Frente à crise de moradias que
assola o País seria temerário revogar
o estatuto legal que regula, os aluguéis
resídencíaís.

2 - Aos arquitetos, entretanto, pa-
rece inócuo e pouco razoável esperar
que uma Iegíslação reguladora da for-
ma e das condições de locação cons-
titua solução para as necessidades
habitacionais de uma população que
cresce explosivamente e sob a influên-
cia de uma forte atração urbana.

3 - Com efeito, apesar de serem fa-
lhas e pouco seguras as estatísticas,
em 1950 - época em que foi promul-
gada a Lei n.v 1300 (Lei do Inquili-
nato) - o deficit habitacional do País
era estimado em 2,5 milhões de unida-
des, tendendo para 3,5 milhões se fôsse
levada em conta a situação dos que
viviam em condições anti-higiênicas.
A população brasileira tem crescido a
uma taxa que varia de 2,7% a 3%
anuais, o que leva a calcular em 260
mil a 300 mil, o deficit anual de uni-
dades residenciais. Êstes dados permi-
tem supor que hoje o deficit total es-
teja em tôrno dos 5,5 milhões de mo-
radias - dado adotado pelo Presiden-
te da República na mensagem ao Con-
gresso Nacional, no ínícío dêste ano.

4 - Por outro lado, tem-se obser-
vado um acentuado decréscimo na
construção residencial. Os índices eco-
nômicos nacionais de "Conjuntura
Econômica", órgão da Fundação Ge-
túlio Vargas, revelam que, tomando-se
como base o ano de 1953 = 100, em
1956 o índice de construção baixou
para 86, caindo em 1959a 57, para che-
gar, em 1961, a 60, depois de ter atin-
gido 70, em 1960.

5 - Cumpre reconhecer, que a Lei
do Inquilinato, ao restringir o direito
de locar livremente, atua como uma
condição inibidora da atividade priva-
da neste setor. Os arquitetos ao faze-
rem esta afirmativa - é preciso dei-
xar bem claro - não estão engrossan-
do o côro daqueles que afirmam ser a
Lei do Inquilinato a causa única da



crise de moradias. Constatam, apenas,
um fenômeno dos mais conhecidos do
sistema econômico em que vivemos,
para realçar a importância que deve
ter a iniciativa estatal neste campo,
fundamental para o bem-estar da po-
pulação brasileira.

6 - Êstes fatos indicam que a crise
continua em pleno processo evolutivo,
sem que nenhuma medida objetiva te-
nha sido tomada, quer pelos Poderes
Públicos, quer pela iniciativa privada,
para enfrentá-Ia. Os arquitetos estão
certos de que sendo a habitação um
bem social de primeira necessidade, o
seu atendimento não pode ser deixado
ao sabor das motivações da iniciativa
privada.

7 - Os arquitetos não estão restri-
tos, unicamente, ao plano da denún-
cia das baixas condições de habitação
do povo brasileiro. Em recente Semi-
nário de Habitação e Reforma Urba-
na, no qual contaram com a partici-
pação ativa de mais de cem profissio-
nais de diversas categorias, de repre-
sentantes de entidades de representa-
ção popular e com 00 apoio oficial -
emprestado pelo IPASE - os arqui-
tetos fizeram uma séria tentativa de
equacionamento do problema habita-
cional brasileiro. Neste encontro, foi
constatada a inutilidade de se tentar
a solução dos problemas habitacionais,
urbanos e territoriais brasileiros sem
o apoio decidido da opinião pública.
Urge, portanto, divulgar e debater es-
tas teses, transformando-as em temas
de reivindicação popular.

8 - Considerando êstes fatos, os
arquitetos cariocas, através da seção
regional do seu órgão de classe, 00 Ins-
tituto de Arquitetos do Brasil - De-
partamento da Guanabara, juntam
aos demais o seu apêlo no sentido de
que:

a) a Lei do Inquilinato seja pror-
rogada sem emendas ou alterações, até
que o Govêrno adote as medidas con-
cretas para debelar a crise residencial
do País. Neste sentido, chamam a aten-
ção para o projeto de lei apresentado
recentemente à Câmara Federal pelo
arquiteto Arthur Lima Cavalcante,
deputado pelo Estado de Pernambuco,
no qual estão englobadas as conclu-
sões do Seminário de Habitação e Re-
forma Urbana.

b) o Govêrno Federal ative o Con-
selho Federal de Habitação, fazendo
com que êste passe a atuar imediata-
mente, elaborando e executando um
Plano Nacional. de Habítação.

9

c) tôdas as entidades de classe e
de opinião passem a debater as ques-
tões habitacionais, urbanas e terríto-
riais, constantes das resoluções do Se-
minário de Habitação e Reforma Ur-
bana e do mencionado projeto de lei,
a fim de que se possa realmente criar
uma base popular de apoio à luta pela
Reforma Urbana.

d) a população inteira se mobilise
para, lutar por um real equacionamen-
to da crise habitacional, em vez de
continuar se manifestando periodica-
mente em prol de uma medida de
emergência corno a Lei do Inquilinato,
incapaz de significar, por si mesma,
uma medida objetiva na solução do
problema da moradia.



• s.RRo dá frotos em
Pôrto Alegre

o Departamento Municipal da Casa
Popular da Prefeitura de Pôrto Alegre,
promoveu nos dias 7, 8 e 9 de agôsto
último, o I Congresso Municipal de
Habitação Popular e Assistência.
O objetivo principal expresso no re·-

gulamento oficial, era o de identificar
as causas e origens do marginalismo,
equacíonar o problema habitacional e
indicar as providências assistenciais
recomendáveis.
Os arquitetos gaúchos, sobretudo

aquêles que anteriormente haviam
participado do Seminário de Habita-
ção e Reforma Urbana, orientaram o
Congresso para uma análise mais fe-
cunda do problema, tornando as reco-
mendações finais mais práticas e com-
patíveis com as realidades administra-
tivas e financeira do Município.

PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES:

1 - Que seja realizado. um levanta-
mento cadastral e sócio-econômico da
população marginal de Pôrto Alegre:



a) que se atualize o cadastro geral
das habitações existentes em Pôrto
Alegre, considerando as condições de
ocupação, bem como a dos terrenos
inaproveitados;

b) que entre os órgãos encarrega-
dos de executar o levantamento men-
cionado figurem o Departamento Mu-
nicipal da Casa Popular, a Escola de
Serviço Social, a Secretaria dos Negó-
cios de Trabalho e Habitação e o Ser-
viço de Estudos Econômicos e Pesqui-
sas da Divisão de Urbanismo da Se-
cretaria Municipal de Obras e Viação;

c') que o trabalho proposto consi-
dere a participação de todos os estu-
dantes de grau médio e superior, vi-
sando sua integração na realidade so-
cial, dentro dos princípios de uma sa-
dia Reforma Universitária.

2 - Que todo o plano assistencial
às vilas populares seja desenvolvido
por equipes interprofiss.ionais, com re-
presentação oficial de órgãos públicos
ligados ao urbanismo, habitação, saú-
de, educação, trabalho, serviço social,
etc ...

3 - Que todos os programas de as-
sistência às vilas populares e margi-
nais atendam à técnica do Serviço So-
cial de Organização de Comunidade,
buscando a participação efetiva dos
moradores, através de suas associações
e entidades representativas. .

4 - Que sejam chamados a colabo-
rar, através de suas entidades de clas-
ses, todos os estudantes cuios cursos
se relacionem com o trabalho, como
retribuição ao privilégio de serem es-
tudantes.

. 5 --.:Que as Caixas Econômicas Es-
taduais e Federais concentrem seus
esforços e disponibilidades para o fi-
nanciamento direto dêstes tipos de
construção popular.

6 - Que seja criado um grupo de
trabalho para ser reestudada a legis-
lação dos loteamentos, tanto urbanos
como rurais, e que sejam fixados nor-
mas e critérios que possibilitem uma
efetiva fiscalização quanto à sua exe-
cução. Que o plano diretor' seja esten-
dido, com a máxdma brevidade. a todo
o território municipal, e seja integra-
do num planejamento re!?JÍlOnal, que
coordene o desenvolvimento de tôda a
área metropolitana, e que em lugar de
meramente regulador das especifica-
ções técnicas a serem observadas pela
livre iniciativa privada, passe a ser
um programa de desenvolvimento da
cidade, estabelecendo um programa
para loteamento e construções com
prioridade, de áreas a serem urbaní-
zadas sucessivamente.

7 - Que o código de obras do Mu-
nicípio, tendo em vista a realidade
sócio-econômica das populações mar-
ginais, altere a legislação de constru-
ção de casa popular, a fim de permi-
tir a construção de casas com condi-
ções mínimas de habitabilidade, aquém
das atuais exigências legais. Ficará a
cargo do D. M. C. P. a ampla assis-
tência técnica, com o fim de garantir
às referidas casas, um mínimo de hi-
giene e funcionabilidade, bem como a
observação da. legislação urbanística
vigente.

8 - Que se evite a especulação
imobiliária,sempre negativa e antí-
social, através de promulgação de ri-
gorosas leis especiais.

9 - Que seja alterada a Lei Muni-
cipal n.? 982, substituindo-se a Taxa
de Financiamento da Casa Popular,
atualmente cobrada sob a forma de
empréstimo compulsório, por um tri-
buto a ser cobrado sôbre 'a construção
de prédios em geral, a exceção previs-
ta no parágrafo único do artigo 1.0,
com a finalidade de constituir um
fundo destinado à execução da habi-
tacão popular. Ê:ste tributo será cobra-
do sôbre o valor real, que será fixado,
anualmente, pelo Sr. Prefeito Munici-
pal, baseado nos preços das constru-
cões no último mês do ano anterior,e na seguinte proporção: 2% para as
unidades até 100 ms; 3% para as uni-
dades de 101 a 200 m»: 4% para as
unidades de 201 a 300 me: 5% para as
unidades de mais de 300 ms, As uni-
dades residenciais com áreas inferio-
res a 101 m2 ficam isentar do tributo.
Ê:ste tributo será cobrado por ocasião
do licenciamento da construção. nos
têrmos da Lei n.? 2047 e deverá ser
recolhido diàriamente, em conta ban-
cária especial, à disposição do DMCP.
O artigo 7.° terá a seguinte redação:
"A casa popular será vendida median-
te financiamento pelo prazo de 5 a 20
anos, ao preço de custo, acrescido de
juros de 12% ao ano, calculado pela
Tabela Price, em prestações mensais,
reajustáveis na proporção dos aumen-
tos do salário-mínimo."

10 - Que na aplicação das verbas
do D. M. C. P. se dê prioridade à ur-
banizacão das vilas de malocas já exís..
tentes" e, especialmente, àquelas que
contam com Centro Comunitário, es-
truturado ·e ativo, utilizado sempre aue
possível a mão-de-obra dos próprios
moradores e ouvindo os interessados
no seu planejamento.

11 - Considerando que o Govêrno
Estadual mantém vários órgãos atuan-
do na mesma faixa de atividade, num
evidente desperdício de esforços e re-
cursos, como se pode concluir da aná-
lise do orçamento do Estado, em 1962,
onde se verifica distribuicão de dota-
ções específicas para serviços sociais e
assistenciais para cêrca de 7 órgãos
públicos, que seja feita a revisão ime-
diata de seus serviços, especialmente
no que tange à unificação de órgãos
de: 1) planejamento; 2) Serviço Social
e Assistência. E que, enquanto não se
realize dita revisão, se crie e funcio-
ne um Conselho de Serviço Social, di-
retamente ligado ao Goverriador do
Estado, com, a finalidade de: a) reali-
zar pesquisas e estudos relativos aos
problemas sociais; b) formular a po-
litica assistencial do Estado; c) pro-
mover o entrosamento dos programas
de Serviço Social do Estado com -os da
União e Municípios e os de iniciativa
privada. A mesma recomendação é vá-
lida para o Município.

II

12 - Que se ratifique as resoluções
do Seminário de Habitacão e Reforma
Urbana, patrocinado pelo IAB e IPASE,
e se telegrafe ao Exmo. Sr. Presidente
da República e ao Congresso Nacional,
reiterando a necessidade daquelas me-
didas e solicitando as providências in-
dispensáveis.



Urbanismo por Telegrama

arquiteto Jorge Wilheim
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Esta sexta-feira, dia 8 de novembro, a sra. della
Paolera não terá descanso. A campainha de seu aparta-
mento portenho tocará incessantemente e sua criada virá
trazendo telegramas e mais telegramas depositando-os
cuidadosamente sôbre uma bandejinha de prata, dizendo
com cara de enfado: - "chegou mais um, dona ... " À
noítínha, a sra. della Paolera contará os telegramas, os
lerá talvês e comentará num eventual coquetel, com alguns
engenheiros e arquitetos amigos: - "Ê:ste ano foram 35;
quatro a. mais do ano passado". E os amigos se congra-
tularão, farão estatísticas e acharão tudo ótimo; depois
do que, guardarão melancolicamente a papelada tôda e
sairão apressadamente para outros programas, não sem
antes terem-se despedido delicadamente da sra. della
Paolera: - "Até o ano que vem ... "

E pronto: realizou-se mais um Dia do Urhamismo,
efeméride que é comemorada ano após ano da mesma
forma, isto é, enviando-se, a pedidos, telegramas entre
outros à viúva do engenheiro della Paolera. Dá-se a isto
o nome de confraternização espiritual. supõe-se que tal
gesto ajude aos ideais dos urbanistas de todo o mundo.

Pois peço perdão à sra. della Paolera por minha
irreverência e peço perdão aos colegas que certamente
mandaram o telegrama ('~para não ficar feio"). Mas,
pergunto-me: que tem isto a ver com nossos reais, obje-
tivos, sofridos problemas urbanísticos?! O que significa
para o "usuário" do urbanismo, para o povo, esta come-
moração do dia do urbanismo?

Dezenas de cidades nascem espontâneamente no
Brasil, como característica típica de nosso processo de
amadurecimento, - sem que medida urbanística alguma
intervenha a fim de evitar que compromissos e especula-
cões viciem seu desenvolvimento. Centenas de milhares
de trabalhadores gastam (e se desgastam) quatro a cinco
horas diárias em transporte oneroso e complicado, para
irem de suas casas aos locais de trabalho, partindo de
madrugada e .chegando à noite. Todos os dias. Todos
os dias!

Vemos constantemente, a olho nú, nossa cidade de
São Paulo sendo corroída por uma especulação imobiliária
de miopia rara no mundo, tornando cada vêz mais difícil
e mais cara sua recuperação. Como devemos encarar essas

realidades? Confraternizando telegràfícamente sôbre a
bandejinha prateada do apartamento da sra. della
Paolera? ..

Sabemos que estamos "carregando" um pouco o as-
sunto; mas, desejamos aproveitar a oportunidade desta
comemoração convencional para nos manifestarmos nova-
mente a respeito da ainda existente alienação em que nós
arquitetos, freqüentemente nos encontramos (sem que esta
alienação, infelizmente, seja privilégio de nossa profissão.
O tipo de festejo acima mencionado é realmente típico
de um alheiamento de nossas realidades, especialmente
quando neste gesto se resume, para muitos profissionais,
sua contribuição, sua resposta à situação de nosso plane-
jamento territorial.

No entanto, quaís são as realidades? Quais as frentes
de luta dos arquitetos no setor de urbanismo, do planeja-
mento territorial? O que significa para nós brasileiros,
um dia de urbanismo? Não tentaremos aqui fazer uma
presuncosa sinopse; límítar-nos-emos a assinalar apenas
alguns 'pontos meros exemplos de uma situação e de algu-
mas atrações possíveis:

a) São Paulo não tem um .plano diretor; o depar-
tamento que, por lei, tem esta atribuição, com-
põe-se de 37 funcionários, dos quaís 14 são arqui-
tetos; vivem naturalmente sufocados, atendendo a
processos e consultas de outros departamentos,
sendo-lhes totalmente impossível, nas atuais cir-
cunstâncias, qualquer trabalho de planejamento;
bem teve o departamento ou seus profissionais
qualquer reconhecimento pelos esforços ocasional-
mente feitos. Resultados: ninguém planeja para o
município de São Paulo. Uma solução que aqui
colocamos para debate, seria a criação de uma
equipe de profissionais, ligada diretamente ao
Executivo Municipal, com autoridade, desligada de
problemas partidários e independente de sucessões
eleitorais, - cuja finalidade precípua seria a ela-
boração, em prazo determinado, do plano diretor
da cidad.e; para tal, deveria utilizar, na medida
do possível, trabalhos e esforços prévios mas
isolados;



b) é inútil esperar que essas coisas nascem por ge-
ração expontânea; nem podemos ter excessivas
ilusões sôbre resultados a curto prazo; mas deve-
mos fazer algo para encaminhar as soluções; uma
das maneiras de trabalharmos neste sentido, foi
indica da pelo Seminário de Habitação e Reforma
Urbana: traduzir nessas posições técnicas num
vocabulário suficientemente compreensível para
que as organizações populares (desde sociedades
"amigos de bairro" até partidos políticos, desde
síndícados a clubes recreativos e paróquias) trans-
formem soluções teóricas em reinvindicações;
talvez, então, as soluções urbanísticas comecem
a ser encaminhadas por aqueles que têm em suas
mãos a autoridade de tomar decisões ...

c) outra "frente" do mesmo problema: o papel do
futuro arquiteto, daquêle que hoje está nas escolas,
será fundamentalmente o de planejar. A demanda
nacional é imensa e não se traduz em palacetes
individuais ou em condomínios de especulação;
colocando-os numa perspectiva histórica, perce-
bemos que muito mais ampla são as possibilidades,
muito mais' complexos os temas. Estamos, no
entanto, levando estes problemas para as escolas?
~stão habituando os futuros arquitetos a lidar
~m os problemas do desenvolvimento das cidades
do interior? Conhecem a mecânica dos processos
de desenvolvimento das cidades brasileiras? Ou
para êles urbanismo ainda significa tão apenas a
"agorá" grega, a Paris de Haussmann e o máximo
declive permitido para uma rampa?

d) Mas, além de termos que dar ao ensino de arqui-
tetura a maior objetividade possível, especialmente

, no que diz respeito ao planejamento, - tampouco
podemos descuidar do aspecto quantitativo. Sa-
bemos :que não existe uma relação de causa e
efeito entre a demanda social e o trabalho indivi-
dual de cada arquiteto de hoje: a distribuição não
é propriamente "eqüitativa"; mas esta contradição
dramática e pungente entre o que o Brasil pre-

cisa e o que a estrutura social permite aos pro-
fissionais produzir, esta contradição é tão típica
de nosso subdesenvolvimento quanto transitória.
Precisamos portanto, aumentar o quadro de ar-
~uitetos, aumentar a capacidade de nossas escolas
e analisarmos a possibilidade de dar maior efi-
ciência aos cursos, formando profissionais em
prazo mais curto. Nesse campo do aumento do
quadro de arquitetos, há, por exemplo, algo Í'1
fazer: demarches e pressões cabíveis para que se
construa imediatamente o nôvo prédio da Fa-
culdade de Arquitetura na Cidade Universitária.

Êstes exemplos de "frentes de luta", isto é, de atuações
possíveis e necessárias para os arquitetos brasileiros, no
campo do urbanismo, - parece-nos suficientes para indi-
car que para nós, profissionais de País subdesenvolvido,
os "dias de urbanismo" deveriam ser 365 por ano! Em
lugar de inócuos "pique-piques" de aniversário, encare-
mos nossas realidades, enquadrando-nos ao mesmo tempo
(para não nos desesperarmos ... ) numa perspectiva his-
tórica. No próprio processo organizativo de atuações res-
tritas, limitadas por uma série de ratõres que emperram,
- neste mesmo processo de "fazer as coisas" poderemos
ao mesmo tempo formarmo-nos como plenejadores e
preparar uma mentalidade de arquitetos aptos a resolver
os problemas imensos que a realidade brasileira coloca;
e mesmo quando não possamos realmente "resolver" êsses
problemas (pois a responsabilidade pelas decisões quase
nunca cabem estritamente aos arquitetos), - teremos
pelo menos dado um passo à frente, estaremos um pouco
mais preparados, teremos pelo menos substituído a alie-
nação cultural' por um maduro conhecimento e uma
atuante partícípação na vida do País.

Poderemos então, com justificada satisfação, mandar
à sra. della Paolera vários telegramas em têrmos gaiatos
se quiserem, mas cujo conteúdo tenha então real signifi-
cado para nós, simbolizando nossa participação no campo
mais importante e dramático de nossas necessidades ar-
quitetõnicas: "Vivam os 365 dias do nosso urbanismo! Um
abraço.

13

a) os arquitetos brasileiros
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PAINEL

Neste número surge mais um melho-
ramento na revista dos arquitetos bra-
sileiros - PAINEL. Êle irá mostrar,
em ARQUITETURA, o que está sendo
projetado e construí do no País. Divul-
gará o esfôrço criador do arquiteto
brasileiro e a participação de seu tra-
balho prático nesta fase de nosso de-
senvolvimento.
ARQUITETURA não julgará os tra-

balhos. Êles serão apresentados na me-
dida que forem chegando, para que se
tenha uma visão completa da ativida-
de desenvolvida pelo profissional de
arquitetura nas diversas regiões do
País. Com PAINEL teremos oportuni-
dade de verificar os programas domi-
nantes, as técnicas construtivas e os
materiais utilizados, as tendências es-
téticas, enfim, o conjunto de compo-
nentes característicos do trabalho ar-
quítetôníco. PAINEL aí está e seu êxi-
to dependerá dos próprios arquitetos.

I



Arquiteto - J. A. ALARCOND. FREIRE

ARQUIBANCADAE BAR DA PISCINA
DA SEDE DO FLUMINENSE F. C.

Laranjeiras - Guanabara

Anteprojeto - 1963

FLUMINENSE F. CLUBE
m:éd:h~ã::7ê:::iií4it ..\lf=j:-M;

b:'
""" I

i
I

I
I

~-------~I
Características - Vencedor de um con-
curso privado. Anteprojeto e desen-
volvimento pagos pela Tabela de Di- ~,".':~:""••' "'" .",",":
rei tos Autorais do IAB.

..Amuitetos ~ NINA DE THEREZA
PAULO COELHO

ITAJUBA COUNTRY CLUB

-......,....,....._.~~~,,~ ~""'"'-------_."----,
I
I

Itajubá - Minas Gerais

Anteprojeto - 1963

Características - Vencedor de um '!
concurso privado. Júri de dois arqui- !

tetos: JORGE JABOUR (GB) e JON
MAITREJAN (SP).
Anteprojeto e desenvolvimento pa-
gos pela Tabela de Direitos Autorais
do IAB.
Programa consta de sede social com
dois pavimentos, contendo salão de
festas; "boite"; piscina de água
quente; sauna; salão de ginástica;

. piscina e parque de estacionamento.
Na parte mais elevada do terreno
um hotel com vinte apartamentos
para sócios e convidados. -li_.).

- --_. - _._-----~.

PA.lNEL

l



Arquiteto - HÉLIO VIANNAJR.

SAMAMBAIACOUNTRY CLUB

Petrópolis - Estado do Rio

Projeto - 1963

Características - Construção de um
pavimento dividido em uma parte
social com salão, bar, sala de jogos,
escritórios de administração e ser-
viços de cozinha; e uma ala de ser-
viço com residência do administra-
dor e lavanderia.

PAINE·L
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Arquiteto - JOSÉ T. R. DE ARAÚJO

RESIDÉNCIA DE VERANEIO

Petrópolis - Estado do Rio

Projeto e construção - '1963

Características - Um pavimento com
sala, três quartos, dois banheiros,
cozinha e área de serviço, e varanda.

Cobertura - Telha de alumínio Aím-
biré.

Paredes laterais - Peças pré-rnolda-
das de concreto envernízado, com
vidros coloridos embutidos.

Construção - Relarco - Repres. Arq.
Consto Ltda.

Proprietário - Dr. Paulo de Arêa
Leão.
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artes visuais

Eerreira Gular

DESENHOS DE MíLTON
DACOSTA

A Galeria Spazio-Ambiente, do
Rio, ao se inaugurar, abriu ao pú-
blico uma exposição de desenhos
de Mílton Dacosta que, depois de
longa e despoj ada experiência
pela abstração, volta a figuras
humanas.
li: quase desnecessário registrar,

aqui, mais um sinal do abandono
da linguagem abstrata pelos ar-
tistas contemporâneos, mas é ins-
trutivo fazê-Io no caso de Dacos-
ta, uma vez que se trata de um
artista que, por coerência interna,
não se fascinou pelo tachismo.
Tôda a sua .e~periência abstrata
se fêz nos quadros do abstracío-
nismo geométrico e marca da por
características pessoais evidentes.
Eis por que o interêsse de Da-

costa pelas figuras deve ser visto,
se dentro da problemática geral
da linguagem visual, também
como resultado do processo díalé-
tico que se observa no curso de
sua arte. Neste artista, assume
papel importante a contradição
entre a espontaneidade e o rigor,
o intuitivo e o consciente, tradu-
zida, na obra, no conflito entre a
pintura e o desenho, a côr e a
estrutura.
Na sua etapa figurativa ante-

rior, Dacosta luta por encontrar a
integração da linha e da côr, o
desenho que se quer impor por si
mesmo e o cromatísmo que tam-
bém afirma sua autonomia. Dêsse
jôgo de contrários resulta a fase
das "cabeças", cujo rigor constru-
tivo beira o estereotipo. De fato,
essa afirmação extremada da for-
ma definida é pretexto para o pin-
tor exercer .sôbre ela, a ação dos
valôres pictóricos propriamente
ditos.
Mas a forma estereotipada tor-

na-se, por isso, abstrata, muito
embora mantenha ainda os sinais
anatômicos. Daí à abstração pura
é um passo, e Dacosta o dá, mais
tarde, construindo suas "cidades"
e "casas" e "naturezas mortas" e
finalmente as telas destituídas de
qualquer referência ao mundo ex-
terior. Agora, a contradição não
é mais entre o desenho. e a côr,
mas entre os elementos do espaço
cromático da tela: trata-se de en-
contrar a estrutura dêsse espaço.
E Dacosta o encontra em têrmos
extremos, reduzindo a composição
a amplos espaços mono cromos
onde a linha surge, horizontal ou
verticalmente, p a r a estabelecer
tensões no campo cromático. "É
preciso devolver a côr à côr, o
azul ao azul", disse-me êle, certa
vez, como a explicar o sentido ín-
timo de sua pintura àquela época.
O que acontecia, então, era o pre-
domínio do pintor sôbre o dese-
nhista, a eliminação de um dos
"têrmos da contradição básica.

A volta de Dacosta, hoje, ao de-
senho, restabelece o conflito, no
pólo oposto, com a tentativa de

eliminar o elemento cromático.
Naturalmente, tal intenção não
esgota o problema ~, da mesma
maneira que, na etapa abstrata,
a contradição se mantinha sub-
jacente, agora não está menos pre-
sente que antes. Como a contradi-
ção, conforme afirmamos, se dá
entre a espontaneidade e o rigor,
entre o intuitivo e o consciente,
pode-se verificá-Ia também nos
desenhos atuais, quando vemos o
artista buscar formas figurativas
que sejam, ao mesmo tempo, rigo-
rosas e livres. .
Ora, que significa isso, quando

se trata de desenho figurativo?
Significa encontrar o estilo capaz
de absorver, num só movimento,
os sinais anatômicos e os valõres
específicos da linha com expres-
são visual pura. O resultado é a
desmaterialização das fi g u r as,
transformadas em entes gráficos,
sujeitos às metamorfoses que o
estilo determina. Livre para agir
sôbre a fôlha em branco, o artis-
ta se importa menos com o. que
representa do que com a coerên-
cia interna dos ritmos lineares
que vai fazendo nascer ao movi-
mento da mão. E como a busca
dessa coerência passa a dirigir o
trabalho, o artista tende a realí-
za-Io num movimento contínuo,
quase que no desdobrar de uma
mesma linha, como um arabesco.
Daí o caráter ornamental da maio-
ria dos desenhos que Dacosta ex-
põe na Ambiente-Spazio.

cinema

Carlos Diegues

1. ESPETÁCULO &
ANTIESPETÁCULO

O ecletismo de rumos, a diversi-
dade de caminhos, o multilatera-
lismo de soluções, têm sido uma
das principais virtudes do jovem
cinema brasileiro, dêste conjunto
de fitas que a partir de 62 deto-
nou um processo írreversíveí de
"desenvolvimento de nossa cinema-
tografia. De um modo geral, no
consenso comum, êste polifacialis-
mo tem sido aceito como uma das
características mais fecundas dêste
"Cinema Nôvo", tendo de autores
e crítica uma referência sempre
positiva. Mas exíste um momento
em que se dividem as opiniões -
é o momento em que, sabendo que
lutam não só contra o fantasma
.da chanchada e do cinema sério,
mas também contra uma série de
equívocos que poderão ser cometi-
dos e aceitos na brecha do pres-
tígio do nõvo cinema brasileiro, os
novos cineastas abrem fogo con-
tra o que convencionalmente cha-
maremos de espetáculo.
Realmente, desde o primeiro

momento, duas correntes se esta-
beleceram tácita e claramente no

cinema brasileiro - a primeira,
movida por maior desprendimento
comercial e maior densidade e au-
dácia ideológicas e/ou estéticas,'
exigindo e exibindo um cinema-
de-autor; a segunda, patrocinada.
na maior parte das vêzes pelos
grandes produtores, e entusiasma-
da pelas novas possibilidades aber-
tas ao filme brasileiro, desembo-
cando para um tipo de cinema in-
dustrial e standardizado, de fácil
acesso. Os primeiros chamariam
os segundos de artezãos do espe-
táculo; para êstes aquêles são os
loucos do antiespetáculo.
Na verdade, não é a-toa que ve-

mos, hoje, a distinção flagrante
entre filmes como "Cinco Vêzes
Favela", "Barravento", "Pôrto das
Caixas", "Garrincha" ou "Vidas
Sêcas" e filmes como "O Pagador
de Promessas", "Três Cabras de
Lampeão", "Bôca de Ouro", "Sea-
ra Vermelha" ou "Lampeão, o Rei
do Cangaço", e até a discussão de
eficácia entre um e outro. O fato
é que uns foram feitos dentro de
uma perspectiva autoral de, des-
vendando os caminhos novos de
um cinema nacional, procurarem
a sua linguagem específica dentro
de suá temática determinada e
outros, acreditando na eficácia de
métodos testados, preferiram lan-
çar mão pura e simplesmente dês-
tes métodos para transmitirem
suas idéias.
Não acreditamos, absolutamen-

te, que se deva aqui determinar
como fatal a ruptura definitiva e
o antagonismo insuperável entre
as duas fórmulas. De ponto de
vista industrial, os segundos sus-
tentam os primeiros na conquista
do p ú b 1i c o que, naturalmente,
custará um pouco a compreendê-
Ias perfeitament.e. Do ponto de
. vista cultural, os primeiros abrem
para os segundos uma perspectiva
que por si só êles não encon-
trariam.
O que é importante nisso tudo

é evitar, em nome de tudo ísso., a
chantagem esteticista e demagó-
gica entre os primeiros, e o co-
mercialismo primário e suntuoso
entre os segundos. Em nome da
pesquisa, não é possível aceitar
descalabros; como também em
nome da indústria, não se poderá
aceitar a mentira e o engôdo cul-
tural. li: o caso dos filmes de Wal-
ter Hugo Khoury, entre os cha-
mados filmes-de-autor, em que o
antiespetáculo não passa de uma
imitação grotesca e grosseira de
fórmulas bizarras, afastando o
autor de seu compromisso maior
com seu povo e conseqüentes ver-
dadeiros problemas. Como é o caso
também dêste absurdo "Lampeão,
Rei do Cangaço" entre os filmes
de espetáculo, visão folhetinesca e
pseudo-westernizada de um perso-
nagem da maior rentabilidade so-
cial e humana dentro do panora-
ma brasileiro. Khoury pode afas-
tar o povo do cinema (não tem
nenhum compromisso com êle) ,
mas Lampeão o atrai através de
um artificialismo criminoso'e pe-
dante.
Para que o caminho do nôvo ci-

nema brasileiro seja verdadeiro,
útil e rico, é preciso que não se
sectarízem as posições em tôrno
das soluções e dos rumos a se ado-
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tar. É preciso que reconheçamos
e incentivemos a validade de tô-
das as tendências. Evitando, ape-
nas, dentro do incentivo a êste
ecletismo, a aceitação de qualquer
produto puramente demagógico e
inútil para a cultura e para o
povo brasileiros. .

2. CRíTICA &
ANTICRíTICA

De todos os setores ligados ao
cinema, . somente a crítica não
acompanhou o desenvolvimento
do nôvo filme brasileiro. Produto-
res, diretores, atôres, público, to-
dos entenderam e se integraram
neste formidável esfôrço cultural.
Mas a crítica (com poucas, hon-
rosas e raras exceções), do alto
de sua auto-suficiência acadêmi-
ca, continua a descorihecê-Io e,
pior ainda, a desprestígíá-Io por
um processo muitas vêzes neuró-
tico e desonesto.

É uma pena, pois em todo lugar
do mundo em que um movimento
cultural de importância se ence-
tou, a prática tinha cobertura de
uma teoria (e více-versa) que a
fortalecia e enriquecia. Entre nós
os críticos parecem mais preocu~
pados com os westerns B da pro-
dução americana, a bizarrice de
alguns filmes de horror, ou as
frescuras inatingíveis da pior
"nouvelle vague". Quando não es-
tão .perdendo tempo com temas
tão entediosos, nossos críticos se
dedicam à .espinafração pura e
simples de nossos autores, entre-
gues a uma estranha tarefa sis-
temática de destruição dêles e
seus filmes. Nenhuma palavra de
incentivo, nenhuma palavra que
indique rumos, nenhuma crítica.
Apenas a malícia de "jeux-de-pa-
reles" brilhantes e irônicos, como
a mais recente inventada por um
de nossos mais contumazes "críti-
cos" diários - apelidando todos
os novos autores do cinema bra-
sileiro de "cíneasnos", Como con-
seqüência, os próprios autores par-
tem para a teorização do que pre-
tendem realizar e, dentro de um
sistema ainda flácido, uma nova
geração de críticos, honestos, ve-
razes e, principalmente, dispostos
a contribuir culturalmente para o
desenvolvimento do nosso cinema,
começa a ser forj ada. Até que os
estranhos donos do cinema brasi-
leiro caiam definitivamente no
ostracismo, engolidos pela Histó-
ria irreversível.

* * *
INFORMAÇÕES

* Quando estivermos sendo lidos
pelo leitor, já deverá estar nas

telas "Lawrence of Arabia", mais
um filme da dupla Sam Spiegel &
David Lean ("A Ponte Sôbre o Rio
Kwai"). É um dos poucos super-
espetáculos inteligentes na histó-
ria do cinema. Um filme para ser
visto.

* Sarita Montiel filmando "Ohí-
ca da Silva". Impasse com o

Salgueiro que promete não se dei-
xar filmar com as fantasias com
que ganhou o carnaval de 63 (en-

rêdo igual ao do filme), se dona
Sarita não aceitar vestir os mes-
mos trajes.

* Mas isto não deve incomodar
os produtores da Violetera,

pois êstes já programam um se-
gundo filme no Brasil. Com Barí-
ta, claro.

* Escrevemos às vésperas de
uma nova vitória do cinema

brasileiro - a assinatura da re-
gulamentação da Lei 300 (adicio-
nal) pelo Governador da Guana-
bara. Depois de um ano de incer-
tezas, o Governador resolveu assi-
nar o que será um alívio para o
produtor carioca.

* Os crimes famosos prometem
um ciclo no cinema brasileiro.

Depois do "Assalto ao Trem Paga-
dor", agora temos' "O Crime do
Sacopã" (Roberto Pires), com Te-
nente Bandeira e tudo, São pro-
metidos para breve: "A Fera da
Penha" (Jacy Campos), "Dana de
Teffé" (Roberto Pires) e "Minei-
rinho" (Aurélio Teixeira).

música

Nelson Lins de Barros

DRAMA MUSICAL

(Oitavo de uma série de artigos
sôbre os problemas da música
através de sua história)

o problema da música dramá-
tica foi colocado definitivamente
por um grupo de compositores in-
telectuais de Florença no início do
Século XVII. Até êsse momento, o
problema música-texto consistia
fundamentalmente na relação en-
tre a música e a poesia. Sob o pon-
to de vista musical, a solução não
deveria visar o entrosamento das
duas artes, mas 'sua separação. De
fato, a música, que nasceu e de-
pendeu da poesia, na Grécia, teve
que lutar durante muitos séculos
contra êsse domínio até se tornar
uma arte livre. Somente livre,
igual a poesia, poderia, com ela,
criar uma verdadeira arte do can-
to. A música alcançou sua liber-
dade através do desenvolvimento
polifônico até a música instrumen-
tal da Arte Nova que culminou com
o Renascímento. Entretanto, é dis-
cutível que, livre, tenha consegui-
do criar com a poesia, agora irmã,
a verdadeira arte do canto. Nà
verdade, com o excesso da polifo-
nía, a situação inverteu-se. A poe-
sia passou a ser pouco mais que
veículo. I
A chamada Revolução Monódica

pretendeu resolver o problema
canção não apenas no sentido da
r e I a ç ã o restrita poesia-música,
mas também introduzindo a rela-

ção . nova, e ínünítamente mais
complexa, entre a música e o dra-
ma. O movimento nasceu através
de duas a ç õ e s aparentemente
opostas, porém na verdade con-
vergentes de um mesmo fenômeno
social: uma, vinda de baixo, da
arte popular; outra, vinda de cima,
de uma atitude intelectual.

A música, nas canções popula-
res, sempre foi monódica, isto é,
sempre consistiu de uma melodia,
acompanhada ou não. Com a evo-
lução da música popular, modifi-
caram-se a relação poesia-música,
os tipos de linha melódica e de
acompanhamento, o estilo, o sen-
tido tonal, as formas, etc. No en-
tanto, nunca deixou de ser apenas
uma melodia. Poderia ter chegado
a vozes paralelas ou a contra-can-
to imitativo a duas vozes. Mas
nunca chegou à polifonia. A in-
fluência da música popular, que
sempre foi grande. nos grandes
músicos, era particularmente for-
te na época do Renascimento,
através de sua. eterna expropria-
ção pela classe média, agora em
franca ascenção. Principalmente
na Itália, havia uma consíderável
oposição ao polifonismo aristocrá-
tico importado da Holanda. A vil-
lanella e outros tipos de canção
popular, que tinham originado os
eruditos madrigais, ainda eram a
verdadeira expressão musical do
povo italiano. Esta oposição da
classe média encontrou liderança
num círculo de íntelectuaís que se
reunia na casa de Giovanni Bar-
di, Conde de Vernio, da pequena
nobreza de Florença. Eram filóso-
fos poetas e alguns músicos como
Vincenzo Galíleí, pai do cientista,
Jacopo Corsi, um diletante rico,
Jacopo Peri e Giulio Caccini, con-
síderados os inventores da ópera,
e Emilio del Cavalieri, que desen-
volveu o recítatívo e compôs o pri-
meiro oratórío. Ê:ste grupo consti-
tuía o que se chamou a Camerata
Florentina- e foram êles os contri-
buintes intelectuais da revolução
monódica.
Imbuídos ainda do antigo es-

pírito renascentista de volta à
cultura clássica greco-romana,
"descobriram" no teatro grego a
solução para o problema canção
introduzindo o problema da músi-
ca dramática. Qual era a solução?
Simplesmente, a música grega era
monódica. A música popular da
época também era. Mas êsses in-
telectuais, como a c o n t e c e com
muitos artistas da classe média, só
queriam da arte popular uma es-
cada. A fórmula grega daria o
"status" aristocrático. Da mesma
maneira que não usavam símpies-
mente as melodias populares, não
criaram o drama musical partin-
do do teatro da época de caracte-
rísticas populares. Foram buscar,
naturalmente, as lendas gregas. O
resultado foi a ópera. E como eram
mais intelectuais que músícos, o
valor artístico dessas primeiras
óperas era realmente muito baixo.
A primeira ópera foi Eurídice,

texto de Rinuccini e música de
Peri. Depois de um ballet de aber-
tura para celebrar o casamento de
Orfeu com Eurídice, as ninfas são
convidadas por Eurídice para con-
tinuar a dança num bosque vizi-
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nho. Orfeu, sozinho, canta sua fe-
licidade, q u a n d o entra Dafne
anunciando que Eurídice fôra mor-
dida por uma cobra e está morta.
Orfeu desesperado resolve segui-Ia
aos infernos. Guiado por Venus,
chega aos portões e, acompanha-
do por uma lira dourada, suplica '
pela volta da sua noiva. Plutão
afinal' consente. Volta-se à pri-
meira cena onde os amantes rea-
parecem, para a alegria de todos.
O episódio da desobediência de
Orfeu, olhando para trás para ver
Eurídice, é simplesmente suprimi-
. do. A música é na maior parte
em recitativo. Os coros são poli-
fônicos. Não há duetos ou núme-
ros de concêrto p e 1o s artistas
principais. As chamadas árias são
na realidade uma repetição da
melodia com uma segunda estro-
fe. A orquestra é diminuta e se
conserva atrás da cena. A música
dos recitativos e á:rias compõe-se
de uma linha melódica acompa-
nhada por esparsos acordes indi-
cados por baixos figurados (uma
forma de notação de acordes por
cifra que predominou em todo pe-
ríodo barroco).
Extraordinário foi o sucesso es-

pontâneo, imediato e universal da
encontrara sua expressão. Havia,
na ópera, o teatro bàsicamente po-
ópera ,o teatro bàsicamente po-
pular mas com arrogâncias aris-
tocráticas; uma música tão fácil
como a monodia popular mas com
aspiração erudita e ainda com
trechos polifônicos que, embora
simplificados, provavam o seu ní-
vel. Havia ainda o tremendo im-
pacto' da impressão cênica e co-
reográfica. O entusiasmo foi tão
grande que já em 1636 abria-se
em Veneza um teatro público de
ópera. Em 1700passaram a exis-
tir, só nessa cidade, dezesseis dês-
ses teatros. Os compositores de
ópera multiplicaram-se em tõda
parte, principalmente na Itália
onde, em meado dêsse século, con-
tavam-se às centenas.
Mais tarde, músicos de grande

valor dedicaram-se ao problema
da música dramática criado pela
ópera. O primeiro foi Monteverdi
que procurou, pela primeira vez,
utilizar a expressão emocional da
música como apoio às situações
dramáticas. Entretanto, me s m o
com a contribuição de grandes
compositores 'c om o Monteverdi,
Lully, Purcell, G I u c k, Mozart,
Wagner, V:erdi e Debussy, a ópera
nunca conseguiu resolver seu pro-
blema de relação entre a müsíea
e o drama. No teatro grego, a mú-
sica, dependente como era do ver-
so, não poderia contribuir como
elemento autônomo. Na óp e r a ,
apesar de tôdas as tentativas, teo-
rias e polêmicas, a música passou
logo a ser e então nunca deixou
de ser o fator dominante, o mo-
tivo mesmo de existência de uma
forma musical onde a poesia é um
veículo e o próprio drama, um
pretexto.

POBRE MENINA RICA

Com menos ambição que a ópe-
ra, a comédia musical aproaíma-
se, entretanto, muito mais de uma
solução para o problema música-~,

drama. Sem discussões teóricas,
sem polêmicas, sem apêlo à Gré-
ela, o musical muito simplesmente
aboliu o recitativo e estabeleceu
uma relação entre o drama e a
canção onde esta, como,um todo,
apóia, pela emoção, o desenvolvi-
mento dramático do qual faz par-
te integrante.
Infelizmente o musical, entre

nós, é pràtícamente virgem em-
bora exista em p r o j e tos que
aguardam oportunidade.

Ê o caso de "Pobre.menina rica"
de Carlos Lyra e Vinicius de Mo-
rais. A peça, apresentada ainda
como "show-trailer", desenvolve
uma doce história llríca, à manei-
ra do poeta, onde sobressaem as
mais lindas canções de CarIos
Lyra, evidentemente o nosso me-
lhor compositor dramático.
Ê uma pena que nessa época de

incríveis meremeres e rendosas
ferleides, o musical brasileiro con-
tinue em estado potencial.

.
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DESTAQUE

EXPLORAÇÃOiMOBILIÁRIA
DÁ FILME

Henríque Pongetti abordou em sua
coluna do "O Globo" um tema que tem
sido a idéia fixa desta Revista: a ex-
ploração imobiliária e o crescimento
desordenado das cidade. HP, referin-
do-se ao filme "As Mãos Sôbre a Ci-
dade", premiado com o laurel máxir~lO
de Veneza, diz que" ... o. tema do. fil-
me nos interessa particularmente. De-
veria' ser visto por todos os prefeitos e
vereadores, por todos os bu~ocratas.li-
gados à urbanística da antíga capital
federal, o nosso irreparável Rio de
Janeiro".

HP sentiu, em seu artigo "Processo
dos Civilizadores" muito bem o pro-
blema. Pena é que outros artigos como
êste não sejam diàriamente publica-
dos na grande imprensa, pois esta se-
ria uma forma de se despertar, aos
poucos, à consciência da população
para os trágic?s aspectos de ~ma vida
urbana feita sobre a exploraçao desen-
freada da terra. O filme, diz o cronista
de "O show da cidade": " ... é um li-
belo que, embora endereçado corajo-
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samente aos "gangsters" da indústria
de construções italiana, os reforma-
dores de paisagens; os estranguladores
de espaços vitais, os. enfeitadores de
panoramas, os sitíadores de monumen-
tos históricos, têm um alcance mun-
dial e vai pôr as mãos sôbre os culpa-
dos' dos mesmos crimes em ·todos os
países onde êles foram implLneme~te
cometidos. É como se a Jnterpol sais-
se pelo. mundo. a caça dos vilões do
"far-west" de concreto que transfor-
maram núcleos habítaeíonaís em cár-
ceres reduziram o oxigênio dos bairros
a gá~ carbôníeo, e .criar~m, n,o tráfego
aneurísmas e hêrnías so euravess com
um terremoto à moda de, Messina ou
São Francisco".

"O milagre econômíco italiano trou-
xe à península a febre maligna das
construções indiscriminadas em con-
domínio. Aquêle velho país de casas
rasteiras adormecidas em paisagens
imutáveis, como que tombadas para
manter intato o patrímônio de nação-
museu (onde a queda de qualquer pa-
rede Implíoasse na modíficação do.
guia turístico), delirou com os novos
gabaritos e a nova arquitetura. Como.
nós cariocas por volta de 1930,· quan-
do ~ demônio botou fermento nos ali-
cerces dos n6SSOSdemolidos chalés de
sobrado e porão. habitável, quando. as
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muralhas do. egoísmo despeticíadas,
muraram nossos Olh6S,nossos pulmões,
nossa alma, reduzínde-nos a animais
de cativeiro. na "jungle" de asfalto."

"Você abre, hoje, as publicações íta-
Iianas dedicadas à defesa da civiliza-
ção nacional e vê seguidas;' inflamadas
campanhas, contra a baeanal imobi-
liária. Estão botando horrendos biom-
bos defronte de soberbos panoramas
alpestres, estão. escamoteando. la.gose
praias; reduzindo imponentes monu-
mentos históricos a pingentes de
monstruosos conjuntos arquítetôníeos:
a ganância dos construtores encontra
perfeita eorrespondêrreía no mau-gôs-
to. do nôvo-rtquísmo atacado. de uma
verdadeira fúria possessiva, pronto a
aceitar tudo quanto possa funcional'
como monumento do. seu recém-adqui-
rido poder aquisitivo."

"Em qualquer espaço livre, os andai-
mes surgem anunciando. o. próximo.
atentado. contra os olhos, contra o nor-
mal funcionamento de vida individual
e coletiva nos centros urbanos de tra-
balho. ou nos conjuntos de vilegiatura.
Lá, como noutras partes, certos verea-
dores e secretários de obras mandam
às favas 60S planos urbanísticos uns por
uma falsa interpretação dei progresso,
outros por corrupção, porque querem
ser mílagrados, de qualquer maneira,
pelo. milagre econêmíeo."

"Um agudo crítico. de filme, Cesare
Brandi, faz uma restrição ao. seu Iíbe-
1.0: "Enquanto. o. filme se bate com
paixão contra a corrupção política que
preside o desenvoilvimento disforme
das nossas cidades, ignora a defesa
dos valôres históricos; enquanto mar-:
ca a fagu a Imoralidade administrati-
va e portanto as condições higiênicas
e ~mbientais em que são. constrangi-
dos a viver os habitantes, negligencia
as exigências da tutela artística ;em
suma, é um protesto em nome somen-
te dos direitos civis e sociais do ho-
mem, e não também em nome dos di-
reitos da arte!"

"Seja como fôr, "As mãos sôbre a
cidade" .põe as mãos sôbre alguns ho-
mens nefastos, faz um processo a al-
guns criminosos da nossa caótica ci-
vilização material, põe no. banco dos
réus governos que contribuÍ~am .para
tornar a vida dos povos muito pror e
para liquidar as últimas beleeas do.
nOSS6mundo."

Raramente encontramos nos jornais
cariocas matéria redacíonal abordan-
do os problemas do urbanismo e da
arquitetura da cidade e os aspectos
humanos e sociais a êles relacionados.
Compulsando díàríamente o "Lux Jor-
nal" vemos o quanto é mesquinho o
espaco que a imprensa do Rio dedica
a êstes problemas. Os jornais de São
Paulo, de Pôrto Alegre, de Belo Hori-
zonte e de Recife são, neste ponto,
muito mais generosos. Não é possível
compreender como órgãos de impren-
sa da categoria do "Jornal do Brasil",
do "Correio da Manhã", de "última
Hora" do "Diário de Notícias" ou de
"O GI~bo", não tenham colunas espe-
cializadas de Arquitetura, quando man-
têm colunistas permanentes para mú-
sica cinema, teatro e artes plásticas;
sem' falar nas colunas profissionais es-
pecializadas como as. de mJdicina,.
odontologia e etc. Repetímos, nao com-
preendemos. A arquitetura e o plane-



jamento urbano contêm em si impli-
cações e ressonâncias culturais, huma-
nas e sociais das mais ricas, capazes
portanto de prenderem. fort-emente a
atenção do público que lê, diàriamen-
te, nossa; imprensa.

o Instituto de Arquitetos do Brasil
vem fazendo o que está ao seu alcan-
ce para sanar esta deficiência. A di-
vulgação interna dos aspectos da ar-
quitetura brasileira, prinCipalmente no
Rio, não estão à altura do valor das
obras produzidas pelos arquitetos do
Pl7í~. Empreende-se, lá fora, uma pu-
blícídade de nossa arquitetura que na
maioria das vêzes nao corresponde a
realidade e esta divulgação, como que
por tabela, voltando, repercute aqui
dentro de forma não das mais desejá-
veis .. q atual momento arquitetônico
brasileiro nao pode ser compreendido
e julgado como fato isolado e sem rai-
zes na _cultura brasileira. Esta arquite-
tura nao pode ser encarada e julgada
apenas sob o impacto promocional de
alguns arquitetos ou de algumas obras.
A arquitetura brasileira não é somen-
te o que produzem os arquitetos de
grande talento e de grande cobertura
publicitária. Ela, para ser tomada
como fato cultural autêntico e não
alienado, tem, forçosamente, de ser
encarada em uma perspectiva mais
ampla, capaz de eliminar as deforma-
ções da visão ultra particular de algu-
mas poucas obras. A crônica de Hen-'
rique Pongettí tem êste valor. Encara
a partir do fato italiano, um dos as~
pectos mais dramáticos com que se
defrontam os arquitetos do mundo in-
teiro: a inutilidade de tentar fazer
boa arquitetura sem suporte urbano
de idêntico valor. Ultrapassada a fase
heróica e polêmica da reintegração
dos princípios arquítetônícos na cultu-
ra ocidental contemporânea, vamos
para a luta por um planejamento ur-
bano onde as obras de arquitetura não
sejam a exceção e sim a norma. Nesta
luta, a imprensa diária bem orientada
é de inestimável valia. Por esta razão
destacru.n0s a crônica de Henrique
Pongettl e esperamos poder fazer isto
muitas vêzes mais, não só como o HP
mas com todos os nossos colunistas'
cronistas e jornalistas, '
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os ESTUDAN:I't<:S DE ARQUITETURA
DA BAHIA, O PROBLEMA
HABITACIONAL E A PROFISSÃO
DO ARQUITETO NO BRASIL

Realizou-se .recentemente em Salva-
dor o "Seminário para Melhora, do En-
,sino de Al'qriitetura". Nesta reunlãe,
a Comissão A, composta pelos futuros
arquitetos José Guilherme Cunha.
Paulo Fernando, Maria do SOCOl'l'o
Fialho e Mátira de Moura Fernandes,
apresentou um relatório onde são fo-
calizados aspectos da crise' brasileira
de moradias e da regulamentação. da
profissão de arquiteto e do ensino' de
arquitetura.

o texto que apresentamos foi trans-
crito da edição do dia 15/9/1963 do
"Diário de Notícias" de Salvador.

"Ocioso seria descrevermos aqui o
desenvolvimento da Arquitetura em
tôdas as épocas. Disto já temos sufi-
ciente conhecimento. Mas, desde que
nos dispomos a analisar a profissão de
arquiteto face' à realidade brasileira.
miste-r se faz que nos reportemos a um
acontecimento de transcendental rele-
vância na história da Humanidaàe _
trata-se da Revolução .Industríal ini-
ciada no Século XVIII e desenvolvida
nos Séculos XIX e XX:'

"Até o Século XVIII o arquiteto era
o projetista e o construtor da sua obra.
A Revolução Industrial subverteu pro- _
fundamente o ritmo da história, e não
faltaram aquêles que se sublevaram
contra a "sanha maquinista" que es-
cravizava o homem e destruía a per-
sonalídade dé sua obra. Entre êsses es-
tavam os arquitetos Ruskin e Morris.
Ignoravam que as relações de produ-
ção, e não. a máquina destruíam os va-
lôres humanos; desconheciam o fato
primordial da. existência de homens
que exploravam outros homens e que
a máquina era um simples instrumen-
to ... A tudo Isso ignoravam e reagiam,
inconscientemente, os arquitetos, no
momento de se decidirem pela sobre-
vívêncía ou não da sua profissão. Iso-
laram-se voluntàriamente. Coube aos
engenheiros o desenvolvimento dessa
etapa da Arquitetura. Descobriram, de-
senvolveram e aplicaram o concreto
armado, realizando obras de' Arquite-
tura dignas de nota. E os arquitetos
reduziam-se a meros decoradores de
fachadas. Nem mesmo a revolucioná-
ria Escola de Chicago conseguiu viver
ao eclético neo-classícísmo importado
da Buropa."

"5e assim era o mundo, no Brasil o
fato também se verificou pois para cá
veio a Missão Francesa com seu car-
comido estilo "Beaux Arts", O profis-
sional de Arquitetura, como tal, con-
tinuava sendo ignorado. Rino Leví, re-
ferindo-se ao ano de 1926, nos dá no-
táveis esclarecimentos: "Naquele tem-
po a construção era contratada e rea-
lizada num regime predominantemen-
te comercial. Nestas condições ao
cliente interessava, sobretudo, a ido-
neidade comercial do empreiteiro de
obras. O costume era de solicitarem-se
propostas a vários construtores, que se
dispunham a fazer o projeto graciosa-
mente. Com relação ao projeto o que
mais interessava era a escolha do es-
tilo. O projeto era elaborado por dese-
nhistas, empreítelros hábeis no prepa-
ro de perspectiva aquarela das. Os de-
talhes de execução e os mateeíaís c
acabamentos eram apenas escritos em

PROCESSO

"Tudo se processava ràpidamente. O
cliente fazia sua-escolha entre as vá-
rias propostas que lhe eram apresen-
tadase em seguida se iniciava a cons-
trução sem maiores estudos. Os pro-
blemas que iam surgindo na obra, du-
rante sua execução, eram resolvidos
"in loco". Idéias contidas nos projetos
apresentadas pelos proponentes não
escolhidos, e, às vêzes, projetos intei-
ros elaborados por êstes eram usados
sem mais nem menos para a execução
~la obra, sem qualquer consideração

, pelos direitos autorais."

"O trabalho de projetação e a téc-
nica empregada na construção, obe-

~.t.."-•.~V.:"T"
LUMINÁRIAS "DECORLITE"
EM PLASTICO ACRÍLICO

Plafonier encamâescenie
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infiltração crescente, em nossa indús-
tria, de técnicas alienígenas que nos
escravizam a terceiros impondo-nos
sua domínaçâo; prejudicou õ arquite-
to, transformado, também em instru-
mento de capital imobillário pois a êle
é dada a missão de miar uma Arquite-
tura como arte que expresse a cultura
do nosso povo."

deciam a convenções fortemente enraí-
zadas, O bom projétista era, aquêle que
soubesse imitar os vários estilos em
voga."

"Eis aí um depoimento vivo de uma
época de crise da nossa profissão."

"Como se não bastasse a omissão do
arquiteto na moderna obra de arquite-
tura um outro fato veio a reforcar
essa situação: a incrível confusão en-
tre a Engenharia (essencialmente téc-
nica) e a Arquitetura (manifestação
sócio-cultural); confusão essa ratifi-
cada pelo decreto-lei n.O 23.569, de 11
de dezembro de 1933, ao determinar
para O engenheiro-civil o arquiteto -
também cognominado de "engenheiro-
arquiteto" - as mesmas atribuições,
ou seja, "o estudo, projeto, direção,
fiscalização e construção de edifícios
com tôdas as suas obras complementa-
res". Isso porém, não Significava uma
simples falta de esclarecimento da di-
ferença entre Arquitetura e Engenha-
ria; não. Existia uma realidade eco-
nômico-social que determinava êsse
fato. Todos nós sabemos -que a burgue-
sia industrial brasileira somente a
partir de 1930passou a dominar o po-
der político, antes controlado pelo co-
ronelísmo latifundista. Em vista disto
e em conseqüência da incipiente in-
dústria nacional que se desenvolvia, os
engenheiros estavam em condições de
penúria' em face de um mercado de
trabalho limitado pelas condições eco-
nômicas da época. Por outro lado, ha-
viam poucos arquitetos. Assim o de-
creto-lei n,v 23.569, apesar de ter sido
um. avanço, pelo menos para os arqui-
tetos cristalizava uma situação de fato,
que viria a prejudicar, posteriormente,
engenheiros e arquitetos. Prejudicou o
engenheiro que passou a instrumento
de grupos imobiliários, quando sua
missão é a de criar técnicas novas
para o desenvolvimento econômico-so-
cial do nosso país, detendo, assim, a

O QUE FAZER

"Ante a realidade histórica de nossa
profissão, urge que encetemos uma
luta concreta em duas frentes: pela
regulamentação da profissão de arqui-
teto e pela reforma estrutural da so-
ciedade brasileira."

"Pela regulamentação profissional
já estamos em luta há muito tempo.
Até mesmo um ante-projeto de regu-
lamentação já foi apresentado pelo
Instituto de Arquitetos do Brasil, Nêle
se dá ao arquiteto - e somente ao
arquiteto - a atribuição do projeto e
a fiscalização da sua obra. O mesmo
roi recusado por imposição dos grupos
imobiliários, representados por enge-
nheiros da "velha guarda", receosos da
infiltração sadia dos arquitetos na in-
dústria da construção civil."

"Hoje estamos vencendo pela capa-
cidade. Ninguém, em sã consciência,
pode, hoje em dia, negar a nossa uti-
lidade e importância face a realidade
brasileira."

- ••...•.<~•.•.•.•..-.,.••....••...•_.-

GIANFRANCO
Reprodução de obras antigas e' modernas

Colocação em:
* murais
* biombos
* armários
,~ presentes de natal

"Mas, isto encerra uma contradi-
ção: embora sejamos úteis ao Brasil,
continuamos com o nosso mercado de
trabalho em crise. Paradoxalmente,
cinco milhões de moradias e, ao lado
metade do povo brasileiro não habita,
segundo mensagem presidencial envia-
da ao Congresso o ano passado, e não
precisa de arquitetos! Embora possa
parecer exagerada esta afirmação, as

R. Hilário de Gouvea, 66 S.L 210

rec./tel. 37-5857(esq. Av. Copa cabana)

VIDROTIL - Mosaico Vidroso
Para revestimentos, pavimentações e decorações.
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estatísticas estão aí para comprová-
Ias: temos um deficit habitacional de
disto, cêrca de 4.000 arquitetos em luta
por mercado de trabalho!"

"Aqui está, pois, a nossa outra fren-
te de luta: a reforma da estrutura
econômico-social do País."

novos
isolantes
térmicos
(e acústicos)
permitem
o emprêgo
de qualquer
tipo de
cobertura

"A realidade que se nos apresenta
no momento é a da Reforma Urbana
e suas estreitas ligações com a Refor-
ma Agrária e a Industrialização. Por
Reforma Urbana entende-se "o con-
junto de medidas estatais, visando à
justa utílísaçâo do solo urbano, à or-
denação e ao equipamento das: aglo-
merações urbanas e ao fornecímento
de habitações condigna a tôdas as fa-
mílias'. (SHRU)."

PROBLEMA

"Problema de tal monta vincula-se
necessàriamente, ao do desenvolvimen~
to econômico-social e ao do pleno-em-
prêgo, visto que medidas paternalísti-
cas e de caráter assistencial sempre
redundaram em fracasso."

"Todos, nós sabemos, que as condi-
ções sub-humanas de vida no campo
~ a necessidade de mão-de-obra para
a indústria na cidade são os principais
fatôres responsáveis pelo êxodc rural.
Para as cidades se deslocam levas de
retirantes em busca de melhores con-
dições de vida do que aquelas propor-
cionadas pelo campo. Na cidade, estas
pessoas, geralmente em baíxas condi-
ções econômicas, passam a, integrar as
fileiras do exército industrial de reser-
va, localizando-se nos bairros insalu-
bres, quando não passam a "habitar"
sob marquises e nas calçadas - são os
habitantes dos "alagados", das "fave-
las" e etc ... Estatisticas colhidas em
cinco importantes cidades brasileiras
dão-nos conta da estarrecedora rea-
lidade. Em 1961, a percentagem de po-
pulação que vivia em sub-habitações
era a seguinte: na Guanabara, 30%;
em Brasília, 60%; em Pôrto Alegre,
15%; em Recife, 58%; e em Salvador,
85%."

Os materiais de cobertura
têm o inconveniente
de deixar passar
o frio e o calor,
tornando o ambiente interno
insuportável.
Devido ao calor do verão,
as casas, mesmo bem venti ladas,
atingem temperaturas
realmente exageradas.
O mesmo fenômeno
acontece, em reverso,
durante o inverno.

"Diante dos fatos não há como re-
cuar. Necessária se faz a realização da
Reforma Urbana. Para tanto, porém,
é preciso fixar a população camponesa
na terra através de uma Reforma
Agrária verdadeira que elimine a ex-
ploração latifundiária do campo. É
preciso, também, a aceleração do pro-
cesso de industrialização, primeiro
porque não se concebe industrializa-
ção sem Reforma Agrária, e vice-ver-
sa; segundo, porque uma verdadeira
reforma estrutural no campo pressu-
põe liberação de mão-de-obra provo-
cada pela mecanização da lavoura,
mão-de-obra esta que d e ver á ser
absorvida por uma indústria em fran-
co desenvolvimento."

FIBRA VID lança agora
um conceito totalmente
novo em isolação térmica.
Nada de difícil,
complicado e custoso.
Pode integrar projetos
novos ou imóveis já prontos.
Qualquer pessôa
não especializada
pode instalar o fêltro
térmico FIBRAVID.
Desenrola-se acima do fôrro
· .. e pronto!
O fêltro térmico FIBRAVID
é feito de fibras de vidro
superfinas,
impregnadas de resinas
sintéticas, por um
processo totalmente novo,
único na América do Sul.

ALGUMAS DE
SUAS QUALIDADES:
• corta-se com qualquer

faca ou canivete;
• é incombustivel, inorgânico

e não absorve umidade;
• é rigorosamente estável

com o passar do tempo;
• não é atacado por insetos

ou roedores;
• composição homogênea, à

base de fibras superfinas;
• é leve, resistente e de

fácil aplicação;
• é de manipulação agradável.
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FIBRAVID
REFORMA
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isola mesmo! .
Não hesite em consultar nosso departamento técnico. Êle está
pronto a estudar seus problemas de isolação térmica e acústica,
de acôrdo com suas caracteristicas de fabricação.

Tanto a Reforma Agrária como a
Reforma Urbana, no caso brasileiro,
necessitam, para a sua execução da
reforma do parágrafo 16 do artigo 141
da Constituição Brasileira, pois somen-
te assim será possível a eliminação por
indenização, do monopólio da terra
que entrava qualquer plano seja agrá-
rio, seja urbanístico. A respeito disto
chamamos o testemunho de Le Cor-
busier:

'IBRAVID S.A. FIBRAS DE VIDRO
Escritórios de Vendas: São Paulo - Praça D. José Gaspar, 30 - 12-0
Fone 37-3511 - Rio - Rua Debret, 23 - 14.0 - si 1407 - Fone 22-1568



"O meio: fixar o estatuto do terreno." to serve a uns poucos favorecidos, ten-
dentes a diminuírem cada vez mais
ensejando a descoberta da tão carente
Expressão Arquitetônica que sempre
estêve ausente em nossos edifícios -
a falta desta explica-se pelo fato de
o seu conteúdo ser de natureza ideo-
lógica; e só poderemos comunicar al-
guma ideologia, através de nossa Ar-
quitetura (e não nos esqueçamos que
Arquitetura é arte, e como tal deve in-
terpretar uma realidade), quando o
nosso povo estiver livre da exploração
que é base o nosso sistema. Nesta ta-
refa situam-se as Escolas de Arquite-
tura, que devem colaborar na luta
pela quebra do conceito de Universi-
dade, como um templo onde só entram
os "iniciados", através de uma orien-
tação realista, e portanto mais huma-
na, partindo para sua estreita ligação
com a comunidade, em colocando os
seus alunos e profissionais a serviço
de quem as financia - o povo."

"Não é outro que uma regulamenta-
ção nova substituindo uma regula-
mentação que se declara homicida."

"Não há urbanismo sem estatuto do
terreno. .. Êste estatuto do terreno
rege as operações compensadoras, de-
termina as valorizações, dita. a. "massa
dos edifícios", salva a paisagem."

"Face à argumentação desenvolvida
até aqui, cumpre-nos a tarefa da luta
pelo desenvolvimento econômico-social
do nosso país, ao tempo em que tam-
bém, lutamos pela regulame~tacão
profissional. Esta, se vencida aquela
virá de acréscimo como necessidade
imperiosa da nova realidade. A Refor-
ma Urbana proporcionará aos arqui-
tetos um vasto campo de exigências
programáticas, que contribuirá, evi-
dentemente, para o desenvolvimento
da nossa Arquitetura, que no momen-

A MELHOR LINHA DE METAIS PARA LOUÇAS

NOVO ~

SIFIO
COMPACTO
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ARQUITETURANO BRASIL

Trecho do Correio Brasiliense de
17-10-1963:

"Já foi planejada a planta da Igre-
Ia de Nossa Senhora do Perpétuo So-
corro, para a Paróquia do mesmo no-
me. O projeto que tem a forma de
ul!la ave foi idealizada pelo próprio
paroeo, Padre Francisco.
O desenhista da planta da Igreja

foi o jovem Antônio Iturriaga, de de-
zessete anos de idade e sobrinho do
Padre Francisco, Vigário da mesma
Paróquia. Trata-se de um exímio téc-
nico não só na arte de pintura como
em Atr~balho~de confecção de peças
mecamcas, nao obstante a pouca ida-
de do artista.
Mais um exemplo concreto da edí-

ficação, em 1963, no Brasil.

•••
dos jornais

o Professor Evaldo Bezerra Couti-
nho foi agraciado, pelo departamento
de Pernambuco, do Instituto de Ar-
quitetos do Brasil, com o título de só-
cio benemérito da entidade. Somente
a pessoas que tenham prestado rele-
vantes serviços à arquitetura nacional
é que são outorgados o título e o Pro-
fessor Evaldo Bezerra Coutinho teve
seu nome indicado por decisão da as-
sembléia geral do IAB de Pernambuco.

("Diário de Pernambuco", 21/11/63)

* * *

SINDICATO QUER SOLUÇÃO
PARA A CASA PRÓPRIA

Reunindo engenheiros, arquitetos e
economistas, o Sindicato da Indústria
de Construção Civil do Estado da Gua-
nabara realizou, ontem, o "Dia de Es-
tudos sôbre Política Habitacional".
para debater aspectos do problema de
moradia e examinar, inclusive, posi-
ções antagônicas, como a do presiden-
te da Caixa Econômica do Rio Gran-
de do Sul, que afirmou ser "impossível
solução sem as reformas de base".
Os debates foram abertos pelo Pro-

fessor Carvalho Neto, que fêz uma
análise crítica das conclusões do Se-
minário sôbre Reforma Urbana e Ha-
bitação, dizendo que "a ausência de
uma política habitacional agrava o
problema na Guanabara", ressalvan-
do, porém, os esforços do Govêrno es-
tadual para solucioná-lo.
Também foram analisados o· proje-

to Franco Montoro, defínído como "in-
sensatez entregar a um homem da
classe submédia dinheiro para pro-
curar terreno e construir uma casa".
No final dos debates, a assembléia

chegou à seguinte conclusão: conti-
nuação dos trabalhos com o objetivo
de fornecer elementos concretos para
propiciar resolução real do problema,
em têrmos de interessar a iniciativa
privada.

("O Jornal", 28/11/63)



Notícias

ANHAIA MELLO HOMENAGEADOEM ALEMANHAEXPõE HABITAÇÃO
SÃO PAULO

o Centro de Pesquisas e Estudos
Urbanísticos da Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo da USP, com o
apoio do IAB-SP, do Instituto de En-
genharia e da Sociedade de Amigos
da Cidade de São Paulo, promoveu
durante o transcurso das comemora-
ções do "Dia Mundial do Urbanismo"
uma homenagem ao professor Luiz
Ignácio Romero Anhaia Mello, funda-
dor e primeiro diretor do CPEU. Um
busto do arquiteto Anhaia Mello foi
inaugurado na sala '44 da FAU. AM
há quarenta anos vem se dedicando
ao ensino universitário e tem contri-
buído de forma inestimável para a
formacão de uma mentalidade urba-
nístíca, --,- cuja ausência tanto tem
sido sentida no desenvolvimento ur-
bano brasileiro e que é indispensável
à solução dos grandes problemas co-
locados pelo crescimento de nossas
cidades.

EXPOSIÇÃO HOLANDESANA FNA

Foi inaugurada em melados de no-
vembro, no Fundão, uma exposição,
organizada em cooperação com o
Bouwcentrum de Roterdam, sôbre a
ausência de espaço nas cidades con-
temporâneas, onde a mocidade possa
livremente brincar e expandir-se. Com
base nesta exposição, criou-se na
Holanda uma fundação "Espaço para
a Juventude" cujos objetivos são o
estudo e a coleta de dados e infor-
mações sôbre êste grande problema
da vida urbana de hoje. Tomando
contato com organizações semelhantes
de outros países encetou-se - sob os
auspícios da UNESCO - um estudo
para a composição de uma tipologia
européia de espaços para a juventude.
O ato de inauguração da exposição

contou com a presença do Dr. Jan
Van Ettinger, diretor do Bouwcentrum,
e atualmente em visita ao Brasil.

DIA DO URBANISMO

Transcorreu dia 8 de novembro o
dia mundial do urbanismo fato come-
morado em várias partes do mundo,
principalmente na Itália e na Argen-
tina. Em São Paulo, a data foi
comemorada com programação prepa-
rada pelo Centro de Pesquisas Urba-
nístícas, pelo IAB-SP, Instituto de
Engenharia e Sociedade de Amigos da
Cidade, No Rio, a data passou mais
ou menos desapercebida. A propósito
do DU chamamos a atenção para o
trabalho do arquiteto Jorge Wilheim
(IAB-SP), publicado neste número,
que nos lembra a necessidade de vi-
vermos no Brasil 365 dias de urba-
nismo por ano.

Uma mostra sôbre "A Casa Popular
na Alemanha" está sendo exibida nas
escolas de arquitetura brasileiras. A
exposição preparada pelo Ministério
Federal de Habitações, Urbanismo e
Planejamento Regional da Alemanha
Ocidental estêve na Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da U. S. P .
e está para ser inaugurada na Escola
de Arquitetura da U.M.G. A expo-
sição demonstra o esfôrço da Alema-
nha Ocidental nos últimos quinze anos
no campo da habitação e do planeja-
mento urbano e regional. •
O catálogo da exposição informa que

em 1949 o "deficit" residencial era, na
República Federal da Alemanha, de 5
milhões de habitações. Parte das mo-
radias do País haviam sido destruídas
pela guerra. Em 1950 foi promulgada a
primeira. lei da Construção da Casa
Popular que estabelecia a política. de
construção de residências que estava
baseada no princípio de edificação do
maior número possível de moradias no
menor espaço de tempo. Em 1956 foi
promulgada a segunda Lei da Casa
Popular que permitiu a, grandes ca-
madas da população a aquisição de
teto.

RESULTADOS

Dentro da política traçada pelas
duas leis foram construídas a partir
de 1950, 7 milhões de moradias, das
quais apenas 2 milhões são proprie-
dade privada. Visando atender o
"deficit" habitacional as autoridades
do Ministério Federal de Habitação,
órgão executor da política habítacío-
nal na República Federal da Alema-
nha, passaram a encarar seriamente
o problema da renovação de cidades
e aldeias dentro de princípios deno-
minados como "plane] amen to regional
ativo", O Ministério Federal de Habi-
tações, incrementou projetos de gran-
de envergadura, através dos quais
inúmeras cidades puderam ser re-
construí das ou renovadas. Alguns
dês t e s projetos são considerados
exemplares, como de Nurember-Lan-
gwasser construída para 40 mil habi-
tantes; o de Sennestadt, (20 mil ha-
bitantes) e o nôvo bairro de Colonia
(80 mil habitantes) e o. da nova cidade
de Wulfen planejada para abrigar 50
mil habitantes.

PLANEJAMENTO REGIONAL

Os homens do Ministério Federal de
Habitações e Planejamentos Urbano e
Regional da Alemanha Ocidental sen-
tem hoje a imperiosa necessidade da
ativação do Planejamento Regional.
"A rápida reconstrução da República
Federal e a vinda de milhões de fugi-
tivos e desalojados dentro de curto
prazo causaram aglomeração de pes-
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soas e indústrias numa escala até
então desconhecida". Mais de 40% da
população da República. Federal vivem
em 9 conglomerados urbanos. Um
profundo contraste se estabeleceu en-
tre estas regiões - de produtividade
acentuadamente acima da média - e
as regiões agrárias, de estrutura de-
ficiente. Êste quadro exige um pla-
nejamento adequado, que visa reduzir
a diferença de produtividade regional
existente, incrementando o poder
econômico das regiões insuficiente-
mente desenvolvidas. Procura-se, por
outro lado, evitar-se medidas que
ocasionem incrementos populacional e
industrial nas grandes aglomerações
urbanas. A par disto, visa-se melhorar'
a estrutura rural, elaborando-se pla-
nos para economia de águas e para
conservação e das zonas de recreio.
ARQUITETURA espera poder publi-

car em breve material mais completo
sôbre o trabalho do Ministério Fe-
deral de Habitações e Planejamento
Urbano e Regional da República Fe-
deral da Alemanha.

EMBAIXADAS EM BRASíLIA

o ritmo acelerado das obras do
Palácio do Ministério das Relacões
Exteriores, em Brasília, provocou mo-
vimentação das embaixadas estrangei-
ras no sentido de erguerem suas
sedes e residências para o seu pessoal
diplomático. O arquiteto Heitor Vig-

noli, diretor da Divisão de Licencia-
mento e Fiscalização de Obras da
PDF, afirmou, que "a construção das
embaixadas constituem um dos fatô-
H$ fundamentais para que ainda mais
se eonsolíde a nova Capital".

Situação atual

No momento, nos setenta lotes da
Avenida das Nações, área destinada a
representação diplomática, a França
ocupa o lote 4, com projeto de Le
Corbusíer ; será construído, também,
um bloco de apartamentos na SQ-Sul
203. Os EUA estão construindo a pri-
meira etapa do projeto de sua em-
baixada, no lote 3. A Inglaterra tem,
já concluída a primeira fase do pro-
jeto, da legação no lote 8. Aembai-
xada inglêsa está providenciando a
construção de diversas unidades resí-
denciais para o seu pessoal (projeto
pronto), em lotes da Península Norte.
A Iugoslávia já construiu sua sede, e
edifica uma residência em lote no
SHI-Sul. A Itália já tem o projeto de
sua legação pronto e a Pérsía.concluíu
a primeira etapa da execução do pro-
jeto definitivo.
HV informou, ainda, que a sua

Divisão tem sido procurada por inú-
meros representantes diplomáticos em
busca de informações sôbre as normas
construtivas vigentes em Brasília e
para verificação dos lotes. O arquiteto
esclareceu que as normas dizem res-
peito apenas aos afastamentos, gaba-

ritos e taxa de ocupação do terreno,
não incluindo nenhuma exigência do
ponto de vista da concepção arquite-
tônica, de forma a deixar a cada
embaixada a possibilidade de ter em
seu edifício sede um testemunho da
arquitetura contemporânea do seu
País.
Segundo o arquiteto. HV os projetos

das embaixadas da Bélgica, do Japão,
da 'I'checoslováqtua, do Líbano e da
Santa Sé foram aprovados e algumas
delas já iniciaram as obras para
construí-Ios .

CURITIBA - 11 SEMINÁRIO DE
ARQUITETURA

Promovido pelos prof.essôres do Cur-
so de Arquitetura em colaboração com
a Escola de Engenharia da Universi-
dade do Paraná realizou-se na segunda
quinzena de novembro o II Seminário
de Arquitetura. Como convidados es-
peciais participaram do Seminário os
arquitetos Rafael Hardy Filho (IAB-
MG) e Rino Levi (IAB-SP).

IAB-RGS DÁ CURSO DE "LAY-OUT"
INDUSTRIAL

Organizado pelo IAB-RGS foi dado
pelo engenheiro Antônio Andrade, no
período de 17 de outubro a 7 de no-
vembro, na Faculdade de Arquitetura,
um curso sôbre "Lay-out" dos estabe-
lecimentos industriais. O curso de-
senvolveu-se segundo o seguinte pro-
grama:

1 - A natureza do "Lay-out" de
estabelecimentos industriais.

1.1 - Introdução ao "Lay-out" ob-
jetivos de um bom "Lay-
out", problemas a resolver.

2 - Elementos que determinam
um "Lay-out" industrial.

2.1 - Produto: projeto e especifi-
cação; características físicas
e químicas; quantidade e
variedade de produtos ou
materiais; partes componen-
tes e seqüência de operações.

2.2 - Processamento: método em-
pregado; maquinaria a uti-
lizar; ferramentas e equipa-
mentos; formas de utilização
das máquinas operatrizes;
espaço necessário para o
equipamento e processos de
execução.

2.3 - Elementos humanos; condi-
ção de trabalho e segurança;
mão-de-obra n e c e s s á ria;
utilização da mão-de-obra;
considerações de ordem psi-
cológica, organização e su-
pervisão.

2.4 - Movimentação; f 1u Xt o do
transporte desnecessário e
antieconômico t r a n s porte
combinado; área necessária
para a movimentação; aná-
lise dos métodos de transpor-
te; equipamento de trans-
porte.

2. 5 - Estocagem; armazenagem de
produtos acabados e em
transformação; localização;
áreas de material em trân-
sito; métodos de estocagem.

2.6 - Serviços auxiliares; acesso;
facilidade para os emprega-
dos; proteção contra incên-
dios; iluminação; ventilação;



escritórios; contrôle de qua-
lidade; contrôle de produção;
contrôle de material inutili-
zado; manutenção; diversos.

2.7 - Edifício: edifícios para fins
gerais ou especiais; edifícios
térreos e de vários pavimen-
tos; forma e aspectos estru-
turais.

2.8 - Modificações: flexibilidade;
versa tilidade: expansão; mo-
dificações externas; aprovei-
mento de instalações exis-
tentes. -

8 - Como projetar um "Lay-out"
3.1 - Princípios fundamentais.
3.2 - Fases do proj eto de um

"Lay-out": lay-out geral;
lay-out detalhado.

3.3 - Obtenção dos dados necessá-
rios; matérias e quantidades;
operações e seqüência; requi-
sitos de espaço.

3.4 - Determinação do fluxo geral;
fluxo detalhado.

3.5 - Medida do tempo gasto; tem-
pos predeterminados; escolha
do equipamento de transporte
tendo em vista o tempo
gasto.

3.6 - Representação do Iay-out ;
diagramas desenhos; gabari-
tos; modelos tri-dimensio-
nais; outras formas de visua-
lização.

3.7 - Apreciação de várias alter-
nativas.

3.8 - Verificação do lay-out.
3.9 - Instalação; planej amento e

coordenação.

I::

EXPOSIÇAO ITINERANTE
DO IAB-GB

A mostra de Arquitetura Brasileira
do IAB-GB que estêve exposta em Los
Angeles e Curitiba, está sendo restau-
rada e atualizada pelo seu organiza-
dor arquiteto Ricardo Menescal, que a
levara no próximo ano a vários países
da Europa.
É necessária a colaboração dos ar-

quitetos, fornecendo fotos e plantas de
seus novos projetos. Informações com
Menescal - Te!. 22-8963.

PRÊMIO IAB-GB

A Comissão Julgadora composta pe-
los arquitetos fcaro Castro Mello Mau--
rício Roberto e Paulo Antunes Ribeiro
concedeu o Prêmio IAB-GB de 1963 a
10 trabalhos das diversas categorias.
O júri partiu do princípio de selecio-
nar e premiar os proj etos que na sua
categoria, apresentassem, de fato, al-
guma contribuição à arquitetura bra-
sileira, sem se preocupar em escolher
o melhor trabalho dentre os apresen-
tados em cada classe. E, na ata de
premiação, afirma que na seleção es-
tão incluídos aquêles que "figuram en-
tre os melhores produzidos pela arqui-
tetura brasileira, presentes ou não ao
primeiro Concurso de Premiação Anual
do Departamento da Guanabara".

Os premiados:

CAT. A-I - Projeto de Habitação
unifamiliar: Arquitetos Haroldo Bar-
roso e Rubem Breitman, com Pavilhão
Roberto Burle Marx.
CAT. A-3 - Projeto de Edifício para

fins comerciais: Arq. Ulisses Burlama-
qui, com Pôsto de Serviços Bhell.

CAT. A-8 - Projeto de Edifício para
fins de recreação: Arq. RacheI Esther
Prodinik - Play-Ground.

CAT. B-4 - Edifício nara fins in-
dustriais: Arq. Marcello Campello e
Sérgio Rocha - Hangar da VARIG.
CAT. B-5 - Edifícios para fins edu-

cacionais: Arq. Jacques Jayme Hazan
e Luíz Paulo Fernandez Conde, com
uma Escola para FOM. Arq. Fidel Ciro
Gutierrez - Escola para FOM.
CAT. B-8 - Edifício para fins de

recreação: Arq. Ricardo B. Menescal -
Clube Praiano em Cabo Frio.
A categoria D de Arquitetura de In-

teriores foi a que teve mais concor-
rentes, tendo o júri decidido destacar
4 trabalhos:* Auditório para o Instituto Oswaldo

Cruz - Arq. Alfredo L. Britto.* Agência do Banco Sotto Maior -
Arq. Jorge Werneck e Marcelo Jef-
ferson.* Galeria de Arte do Instituto Bra-
sil-Estados Unidos - Arq. W. T.
Olaf Prochnik.* Bar do Aeroporto do Galeão -
Arq. Luiz Paulo Fernandez Conde
e Rizza Paes Fernandez Conde.

Em nosso próximo número publica-
remos os projetos e os detalhes da
premiação.

ARQUITETOS TERÃO PRÊMIO
EM SANTO ANDRÉ (SP)

O Prefeito Clóvis Sidney Thou, de
Santo André, sancionou lei instituindo
no Município o "Premio Anual de Ar-
quitetura", que será conferido aos au-
tores das mais importantes obras ar-
quitetônicas que se edificarem naque-
la cidade do ABC paulista. O julga-
mento do concurso será realizado por
membros do Instituto de Arquitetos do
Brasil, Associação dos Engenheiros e
Arquitetos do ABC, Comissão Executi-
va do Plano Diretor de Santo André,
Secretaria de Obras e Serviços Muni-
cipais e Conselho de Desenvolvimento
do Município de Santo André. Os prê-
mios, de 100 mil cruzeiros, serão con-
feridos bienalmente (para o arquiteto
e para o proprietário da edífícaçâo) ,
a partir do primeiro semestre do pró-
ximo ano.

RESOLUÇÕES FINAIS DO
VII CONGRESSO DA UIA

O Colégio Nacional de Arquitetos de
Cuba. seção cubana da UIA, informa
que já está em condições de atender
os pedidos dos impressos contendo to-
dORos informes e teses apresentadas
ao VII Congresso e o trabalho dos di-
versos relatores. O preço dêstes do-
cumentos, divididos em dois volumes,
é de 20 dólares (US$ 20), entretanto,
para os arquitetos associados as se-
cões nacionais da UIA e bibliotecas
interessadas os volumes serão libera-
dos contra o pagamento de 10 dólares
(US$ 10). Os colegas e entidades inte-
ressados deverão dirigir-se ao Conse-
lho Superior do IAB informando, o
número de volumes desejados.

CURSO SÕBRE SEGURANÇA
DAS ESTRADAS E
CONTRõLE DE TRÁFEGO

A realizar-se em Londres e Wolver-
hampton, de 19 de abril a 2 de maio
de 1964, foi organizado pelo Conselho

Britânico em cooperação com o Mi-
nistério de Transportes, "Road Re-
search Laboratory" e a "Royal So-
ciety for the Prenention of Accidents"
da Inglaterra, um curso sôbre "Segu-
rança das Estradas e Contrôle de Trá-
fego". Os interessados deverão dirigir-
se imediatamente ao Conselho Britâ-
nico, Avenida Portugal, 360.- GB.

CONSELHO SUPERIOR
TEM NÕVO ENDERÊÇO

O Conselho Superior do IAB a par-
tir de janeiro de 1947 estará funcio-
nando em sua nova sede no Edifício
Marquês de Herval, no Rio de Janeiro.
O nôvo enderêço do Conselho Superior
é: Avenida Rio Branco n.? 185, sala
817 ZC - Guanabara.

* * *
SUPERSAN - O Conselho Diretor

do IAB-SP, enviou ofício ao arq. Ro-
dolfo Mansueto Dini, presidente da
comissão executiva do Plano Diretor da
Prefeitura Municipal de Santo André,
manifestando satisfação e interêsse
em face do projeto de lei que dispõe
sôbre a criação da SUPERSAN - Su-
perintendência de Saneamento e Ur-
banismo de Santo André. O referido
profissional foi convidado para parti-
cipar dos trabalhos da comissão de
planejamento, que se reúne semanal-
mente e que apreciará o projeto em
pauta.

PINTURA - Realizar-se-á no pró-
ximo dia 5 na sede do IAB uma Expo-
sição de Pintura com os quadros mais
recentes dos artistas Mara Leontina,
Aldemír, Bandeira, Dacosta, Di Prete,
Fukushima, Graciano, Mabe e Volpi.
Cada pintor far-se-á representar por
três obras. Para a mostra estão sendo
convidados os representantes das prin-
cipais entidades e centros de cultura
bem como as legações estrangeiras
cujos países mantêm intercâmbio e
convênios culturais com o Brasil e os
representantes da imprensa especiali-
zada. Às 18h 30m será oferecido um
coquetel aos presentes.

NOVAS DIRETORIAS
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Cartas

ARQUITETURA:

Pelo presente, recorro novamente às
atenções do colega, a fim de obter a
remessa regular da revista Arqui.tetura,
o que não vem acontecendo desde o
n.> 10 (abril de 1963).
Além do interêsse pessoal pela exce-

lente publicação, acrescente-se o fato
de ser eu o responsável pelo Departa-
mento de Divulgação do IAB - RS,
estando afeto a êste Departamento.
dentre outras coisas, a seção Arquite-
tura, publicada aos domingos no "Cor-
reio do Povo", desta Capital, na qual
muitas vêzes são transcritos os opor-
tunos editoriais da Revista ( ... )

Ass.: Ricardo L. Farret
Rua 'Uruguai, 335, 17.° andar -
coni, 173 - PÔ1"to Aleçre

N. da R. - Estamos procurando ve-
rificar o que tem havido com os seus
exemplares de Arquitetura. A falha
deve ser do DCT.

1(0"'*
ARQUITETURA:

Vimos por meio desta, comunicar a
V. s.a, o nosso aplauso, em nome desta
Divisão de Habitação, pela valiosa e
oportuna campanha em prol da solu-
ção do problema habitacional do Bra-
sil, que o Dep. da Guanabara, do Ins-

títuto de Arquitetos do Brasil vem
mantendo, através da sua brilhante
revista Arquitetura ( ... )
Esta E>ivisão enquadra-se perfeita-

mente entre os destinatários que o
Departamento da Guanabara visa al-
cançar com sua revista, pois tem a
seu cargo tôda atividade do Govêrno
do Estado do R. G. Sul em matéria de
Habitação Popular ( ... )

Ass.: Eng. Gilberto M. Cezar Couial
Diretor da Divisão de Habitação
Avenida Borçes de Metieiros, 340,
1:° andar - Ed. Missões

* ',' ','
ARQUITETURA:

Tivemos a grata satisfação de fo-
lhear e ler com o mais vivo interêsse,
a bem cuidada Revista editada pelo
Instituto de Arquitetos do Brasil, como
valiosa fonte de ensinamento e ins-
trução para as atividades do arquiteto
e do engenheiro ( ... ) ficaríamos gra-
tos, se possível, procederem a remessa
dos números de 1963, ou separatas de
interêsse porfissional. ( ... )

Ass.: Engenheiro steian Ujvari
Diretor de "PMG" Empreendi-
mentos e Construções Ltda.
R. Riachuelo, 275, 8.0 andar
conj. 804 - SãO'Paulo

* * *
ARQUITETURA:

Temos recebido com grande prazer
a sua revista, que nos traz a realida-
de do momento histórico que vivemos
e nos indica as diretrizes para solu-
cionar objetivamente os problemas

30

brasileiros, entre êles o problema es-
pecífico da habitação, sendo exemplo
disto o plano para urbanização dos
mocambos de Cajueiro Sêco, Pernam-
buco.
Tendo o Dep. Cultural do DAOC or-

ganizado recentemente sua Biblioteca
e como nos faltam alguns números de
Arquitetura (n.vs 1, 2, 3, 4, 5, 13 15, 14)
pedimos, se possível, nos enviar os mes-
mos para que a Biblioteca fique com a
coleção completa dessa. revista( .. .)

Ass.: F. Maurício M. Barroso
Presidente do Diretório Aca-
dêmico otávio Catanhede, e
Marcos Zoninsein
Diretor do Dep. Cultural

N. da R. - Os números antigos de
IAB - Guanabara e de Arquitetura
estão pràticamente esgotados. Vamos
fazer o possível para completar a co-
leção do DAOC.

* :;: *
ARQUITETURA:

Solicitamos do ilustre Diretor, a es-
pecial fineza de remeter à nossa or-
ganização, o exemplar mensal dessa
conceituada revista, tendo em vista a
necessidade da mesma, que para nós,
é de inigualável valia.
Outrossim, esclarecemos a V. s.a que

somos distribuidores em São Paulo, da
firma "CANTU" - Móveis e Interio-
res Ltda., com sede no Rio de Janei-
ro ( ... )

Ass.: Walter Moschello
DECARLA Comércio e Represen-
tação Ltda.
Rua Sete de Abril, 140, 4.° and.,
conj. 41 - São Paulo

ECONOMIA
As formigas são dotadas de excepcionais qualidacies de eco-
nomia e não perdem tempo no verão, suprindo 'os seus ce-
leiros contra os rigores do inverno. Aprenda com as formi-
guinhas a economizar o seu dinheiro empregando em suas
construções um material que lhe dê o máximo de rendimento.

o cimento Portland Mauá
supéra as especificações
exigidas para cimento
Portland nomundo inteiro.

COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND



Estante

ARQUITETURA coloca hoj e em sua
estante - "Lúcio Costa: sôbre arqui-
tetura". A obra de LC, de importância
fundamental na moderna cultura bra-
sileira, vinha recebendo várias tenta-
tivas de publicações por parte de gru-
pos estudantis, órgãos oficiais e inicia-
tivas isoladas. Algumas chegaram mes-
mo a concretizar-se, mas imperfeitas
e incompletas. Foi o Centro de Estu-
dantes da Faculdade de Arquitetura
da URGS quem ofereceu a primeira
contribuição editorial definitiva sôbre
o tema, lançando em fins de 1962uma
coletânea de pronunciamentos do pe-
ríodo 1929/1961 com o título de "Lúcio
Costa: sôbre arquitetura".

O planejamento e organização do
volume estiveram a cargo do arquite-
to Alberto Xavier que pacientemente
dedicou dois anos a consultas junto a
pessoas autorizadas, e a pesquisas em
inúmeros documentos, jornais, revistas,
livros e recortes. E todo êste trabalho
foi realizado sem o conhecimento do
próprio Lúcio Costa. Êle só tomou
ciência do fato quando recebeu a obra
pronta e editada. Sua reação, de iní-
cio, é claro, não foi muito favorável.
Mas, diante da sociedade exemplar da
iniciativa, da bela apresentação, LC
não só a aceitou, como passou a cola-
borar diretamente com Xavier na
obtenção do material para o segundo
volume a ser editado brevemente.

Sôbre o conteúdo do primeiro volu-
me o próprio Alberto Xavier esclarece:

"A presente coleção inclui cartas,
entrevistas, manifestações e pronun-
ciamentos de caráter intimista que po-
derão chocar pela sua disparidade,
quando confrontados com artigos e
trabalhos de maior importância e pro-
fundidade. No entanto, procurando ser
completa, vai além do puro Interêsse
arquitetônico e pretende mostrar, atra-
vés dêsses documentos informais e
despretensiosos, a facêta simples e
humana de seu autor, ao mesmo tem-
po que evidencia a coerência filosófi-
ca de todos os seus pensamentos e
atdtudes,"

O pintor Carlos Scliar foi o respon-
sá vel pela composição gráfica e o ar-
quiteto Edyr Gaeff fêz o prefácio e os
subtítulos.

O livro ficou até agora pràticamente
restrito a Pôrto Alegre, mas daqui por
diante os interessados poderão obtê-Io
nas sedes do IAB-GB e IAB-SP.

Os demais departamentos do IAB,
Centro Acadêmico e outras organiza-
ções interessadas na venda. da obra,
deverão dirigir-se ao CEUA - URGS
- Rua Sarmento Leite, esq. Oswaldo
Aranha - Pôrto Alegre eRGS), solici-
tando a remessa de um mínimo de 50
exemplares que serão enviados sob
consignação.

"Lúcio Costa: sôbre arquitetura" -
1.0 volume. Edição do CEUA - URGS;
Pôrto Alegre - 1962; 360 páginas; for-
mato: 16 x 24 cm; preço: Cr$ 2500,00.

SPAZIO MÓVEIS E DECORAÇÕES LIMITADA
REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA O RIO
DE "AMBIENTE IND. E COM. DE MOVEIS S. A."
RUA BARATA RIBEIRO, 200-F - TEL. 37-6637



PINTAR É UM DESCANSO!
... COM OS PRODUTOS

TINTAS E VERNIZES PARA TODOS OS FINS

o elevado poder de cobertura,
a grande secatividade e

durabilidade e o excepcional
índice de rendimento dos
produtos MSA - os mais

econômicos em sua
categoria -tornam facílima

a sua aplicação, oferecendo
sempre resultados

compensadores!

FLATEX - Tinta de em u1-
são, fôsca, lavável, exce-
lente para paredes de in-
teriores.

CANÁRIO - Tinta a óleo,
brilhante, de primeira
qualidade, para madeira.
Lindas côres.

CAlÇARA - Tinta fôsca, 01-
quídica acetinada, para
interiores (paredes, por-
tas, esquadrias, ele.

SUPER FLATEX - Tinta plás-
tica, fôsca acetinada, à
base de P.V.A., para in-
teriores.

NIULAC - À base de nitro-
celulose é a tinta ideal
para ou tos e outras su-
perfícies metálicas.

SINTEX - Esmalte sintético
- rápido - para interiores
e exteriores. Excelente se·
catividade.

SINT-O-LlN - Esmalte sinté-
tico, alqyídico-fenólico,
para uso geral. Côres mo-
derníssimas.

MEB-O-LlNE - Tinta à ba-
se de óleo, bril ha nte,
econômica e de boa du-
rabilidade.

RIO - S. PAULO - P. ALEGRE - B. HORIZONTE - RECIFE - SALVADOR

BELÉM - NITERÓI - PELO TAS - FORTALEZA - MARluA • VITÓRIA
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GARAGEM AUTOMÁTICA "SISTEMA VlllARES"
~

UM TIPO PARA CADA CASO ESPECIFICO

TÔDA A MECANIZAÇÃO DA GARAGEM AUTO-

MÁTICA "SISTEMA VILLARES" É FABRlCADA,

VENDIDA, MONTADA, GARA.NTIDA E CONSER-

VADA POR UMA ORGANIZAÇÃO ESPECIALIZA-

DA E DE TRADICIONAL RENOME

INSTALADOS E EM INSTALA,ÇÃ.()

Garagem Araújo Garagem Jamile Garagem das
SÃO PAULO Caram Bandeiras

312 AUTOMóVEIS LONDRINA SÃO PAULO
405 AUTOMóVEIS 390 AUTOMóVEIS

Garagem
Condestável Garagem Requião Garagem

SÃO PAULO CURITIBA 7 de Setembro
207 AUTOMóVEIS 258 AUTOMóVEIS PoRTO ALEGRE

Garagem PIaza Garagem Gouveia 240 AUTOMõVEIS

SANTOS BELO HORIZONTE
Garagem da153 AUTOMóVEIS 405 AUTOMóVEIS
Co. Me. Ba.

Garagem Riachuelo Garagem República SALVADOR. SÃO PAULO SÃO PAULO 278 AUTOMóVEIS
624 AUTOMóVEIS 400 AUTOMóVEIS

Parqueamento auto-
Garagem Padrão Garagem JK mático da Barkauto
SÃO PAULO SÃO PAULO NITERóI

441 AUTOMóVEIS 372 AUTOMóVEIS 430 AUTOMóVEIS

•

INDÚSTRIAS VILLARES S. A. - SÃO PAULO. RIO DE JANEIRO. BRASiLIA • BELO HORIZONTE. SANTOS. RECIFE

PÔRTO ALEGRE. SALVADOR. CURITIBA • JUIZ DE FÓRA • PELOTAS • RIBEIRÃO PRETO. FORTALEZA o BELÊM

BUENOS AIRES • HAVANA. MONTEVIDEU • MÉXIGO • CARACAS. LIMA. SANTiAGO DO CHILE. ASSUNÇÃO. LA PAZ
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