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o gêsso é um material que,
com o passar do tempo,
fica mais resistente. O fõrro de
gêsso Gessoplac é,
por isso. eterno. E é também
removível e reaproveitável.

Fôrro degêsso
Gessoplac:
eterno,
decorativo,
isolante,
e incombustível

i
iiiii : ':..Na verdade, são incontestáveis..•.• : : .. "' .. ':.:' as vantagens do forro de

.: .::::: :::-;.: -: gêsso Gessop lac
:::.:::::::':::'::. sõbre qualquer tipo de fõrro.
;':'::::::.-:::'.:. Esta afirmação não é gratuita
.::. ':: .: :.: .. ::'.' e baseia-se em razões sólidas.:::;.::.;::;::;:;> Veja:

Por ser eterno e reaproveitável,
o fõrro de gêsso Gessoplac seria,
só por isso, a melhor solução
do ponto de vista econõmico.
Mas há ainda outros fatores
que contribuem para a redução
do seu custo: sendo '
incombustível. reduz a taxa de
seguros e o custo de colocação
(incorporado ao preço)
é baixo, dada a rapidez com
que se processa.

Formato das chapas: 0,60xO,60m.

As chapas são presas por meio
de tirantes de arame
galvanizado sustentados por
pregos de aço fixados a revolver.

Suportes de alumínio na borda
fixadora garantem uma
fixação segura.

Colocação sob a
responsabilidade do
departamento especializado da
Gessoplac

Material nobre e homogêneo
de grandes possibilidades
plásticas, nada pode superar o
forro de gêsso Gessoplac
quanto à aparência e
possibilidades decorativas,
resolverido técnica e
plásticamente, os problemas
de iluminação.

Uma outra característica
do gêsso e, portanto do fõrro
de gêsso Gessoplac, é
a estabilidade e inalterabilidade
do material: não empena,
não racha, não abre fendas,
não bicha. Dispensando
entarugamento, não sofre
também os efeitos de sua
instabilidade.

O gêsso é incombustível.
Por isso, submetido durante
15 minutos a uma temperatura
de 7500 (teste realizado
pelo Instituto de Pesquisas
T écnológicas conforme
certificado oficial n.O 222.315)
concluiu-se que o fõrro de
gêsso Gessoplac não se
incendeia, que não houve
produção de gazes
combustíveis, não se
observando também nenhuma
elevação de temperatura.

O fõrro de gêsso Gessoplac,
como se viu, é perfeito
isolante térmico, poupando
porisso, os aparelhos de
condicionamento de ar.
É também isolante acústico,
com grande coeficiente de
absorção (certificado oficial do
IPT n.O 12.677). Para a
perfeita isolação térmica e
acústica contribui também a
manta de lã de rocha de que
são revestidas as chapas.

GESSOPLAC
Rua Marconi, 31 6.0 andar tel.: 34 01 19 São Paulo

REPRESENTANTES: Por to Alegre: HEUSER & CIA. LTDA. - R. Vle. José Inácio, 37\ - 9.° And , - SI 913 - Galeria Rosário - Fone: 5082 - C x. Postal 1678
• Roo de Janeiro: ENG.O CELSO PIRES LEHNEMANN - Av. Rio Branco, \56 _ Grupo 2810 _ fone: 52-8292 • Campinas: WALDIR A. HEIDRICH E CARLOS LIMA

Rua Or. Costa Aguiar, 6~,8 - n.cnnc. - SI 1105 - Fone: 8-5137 • Barra Mansa: CYRANEL' Co'MERCio E REPRESENTAÇÃO - Av. Joaquim Leite. 604 - SI 214



PREPARAÇÃO DO PISO PARA PARK~X
E SUAS VANTAGENS

E
E
" ECONOMIA
~ NA ALTURA DA CONSTRUÇÃO

50 mm por Andar

ECONOMIA
DO PÊSO DA CONSTRUÇÃO DE
60 a 80 kgs por m2 de Piso

PARKEX



marcos
fundamentais

do
progresso

brasileiro

o progresso do Brasil é comprovado, entre outras realizações,
pela ampliação do seu parque industrial. Um dos maiores cen-
tros siderúrgicos do país é certamente a USIMINAS - Usinas
Siderúrgicas de Minas Gerais - representada por um conjunto
de imponentes edifícios na construção dos quais se exigiu o
melhor da copocidode realizadora e da iniciativa dos enge-
nheiros e operários brasileiros. Visou-se aí, também, as soluções
mais econômicas e tecnicamente corretas, dentre as quais se
distinguiram as apresentadas por ESTACAS FRANKI que se or-
gulha de assim ter contribuido para a nossa emancipação eco-
nômica, simbolizada na construção da USIMINAS - sem dúvida
um dos marcos fundamentais do progresso brdsileiro.

USIMINASS. A. - Ipatinga, MG
6.220 estacas Franki de até 22 rn
6] estacas de compactação de até 8m
cravadas na Caldeiraria e Iorjcrlo, oficina de forje, cor dumper, fábrica de
oxigênio, gasômetros A-40 e C-30, alto fôrno, balança ferroviária, calcina-
çõo, colégio, laminação, aciaria, casas de bombas, laminação de tiras a
frio, ponte s6bre o rio lponernc, canal geral e canal de cduçõo.~,
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,.e. marquises
terraços
caixas d'água
sub-solos
calhas
piscinas
ete,

~ COMPANHIA AUXILIAR DE VIAÇÃO E OBRAS

MATRIZ FILIAL FILIAL FIL1AL
~UA SANTA LU Z IA, as 5 - 10C;? ROA PRESIDENTE ~OARE3 B~ANOÃO.163 RUA GOITACA Z ES, 14 _ S. 601 RUA 1!S DE NOVEMBRO, 556 - s. 701/.

TEL .•32-2270 TEL.33-59'96 TEL.2-1617 TEL.4-1220

TEL.EG."NEUCHATE.L'· rELEGYNEUCHATEL'" TELEG."NEUCHATEL" TEl..EG."NEUCHATEL·
RIO OE uANEIRo SAO PAULO BELO HORIZONTE CURITIBA



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 contábeis.

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- em função dela - tornarão muito mais
zente, muito mais leve e fácil de manejar. eficazes as opera ••ões de sua firma. De

Sua emprêsa 'é gr~~e,' média ou mçdo que ~ coluna de lucros seja sempre
pequena? , _ "muitas vêzes maior que a de perdas.

Não importa. Trata-se de uma perso- Ah ! ."íamos nos esquecendo de apre-
nalidade altamente democrática;" que sentar pelo nome sua nova funcionária:
terá prazer em servi-lo com solicitude é a Nova Máquina Remington de Con-
e eficiência. " tabilidade.

Marque uma entrevista com ela. E
mande preparar uma rodada de café. Ela
não virá sõzinha, Trará consigo uma'
equipe de têcnícos e planejadores que -

~Rond.
Caixa Postal, 1025 • Rio de J~eiro



cobertura hor iz o n t a I?
m e ios-tubos

Aliando a beleza estética à funcionali-
dade, os meios-tubos ETERNIT pro-
porcionam coberturas horizontais im-
permeáveis e de duração ilimitada.
Suas dimensões, além de aumentarem
o rendimento da montagem, permi-
tem beirais de grandes balanços. Com a

junção de duas ou mais peças, pode-se
cobrir grandes áreas sem calhas in-
termediárias. Os meios-tubos de
cimento-amianto ETERNIT constituem
a solução adequada para coberturas
horizontais.

Consulte os Serviços Técnicos Eternit .

.ETERNIT DO BRASIL CIMENTO AMIANTO S.A.
eternit ê cimento amianto há mais de 60 anos



clima pode ser construído?

STYROPOR, o isolante térmico da atualidade, faz o clima de uma casa ou de
um edifício. Como é leve e econômico de transportar! Tão íacil cortá-lo, ser-
ra-Io ou fresá-lo nas formas e dimensões desejadas!' De rápida colocação,
STYROPOR isola perfeitamente paredes, telhados e pisos, oferecendo ainda boa
resistência a vibrações mecânicas e a ruídos. Imune à ação de ácidos, bases
e muitos outros produtos quimicos, não mofa nem forma parasitas, não apodre-
ce e não envelhece: inlqualàvel em maciez, STYROPOR é infinitamente durável.

ESPESSURA NECESSÁRIA DE DlfERENIESMAURIAIS PARA RESISlflIclA A IRAMSMlssAo DE CAlOR Yk DE DlfERENIES MAlERIAIS DE
OOUR-SE o MESMO ISOlAMENIO ItRMICO' CONSIRUCAo ICOM ESPESSURA DA PAREDE DE 1 em,1

Placase________ • STYROPOR

- 0,33 - 115-30 Ko/m3j
_______ pjacas de cortiça - 0,25 - 1200 Ko/m3j

___ • placas de madeirl compensada - 0,08 - 1550 KO/m3j

_ concreloespumado - 0,03 -1800-10_00 Ko/m3j

• tiiolos maciços - 0,015 - JlIOO KO/m3j

• concreto - 0,0017 - 11800 Ko/m3j

pedra natural loranilo, mármore el~,j
concreto armado

tijolos ocos padronizados

'-eonstruçõeSdemadeira

• STYROPOR expandido

2,5 50 100 150 200 250 em

isolantes de

ROPOR
® MARCA REGISTRADA

prontas na exata di mensão fazem perfeita a construção

Produzido pela Cia. de Produtos Químicos IDRONGAL - Caixa Postal 302 - GUARATINGUETÁ - Est. de
São Paulo - Maiores detalhes e folhetos com os distribuidores: QUIMICOLOR - Cia. de Corantes e
Produtos Químicos - Av. São Luís, 86 - 11.0 e 12.0 andares - Tel. 36-7119 - São Paulo
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Passei três meses coletando dados para o Relatório aos
Acionistas, e tudo que êles notaram foi o revestimento
COdeplac que forra as paredes da' sala de conferências.
Codeplac - Chapas de Madeira para Revestimentos -
disponíveis em jacarandá, cerejeira, cedro, imbuia,
amendoim, marfim ou pinho. Instalam-Se ràpidamente. ~codeplac

Códega & Cia. Ltda. - Caixa Postal 405
CURITIBA - PR



Agradecemos aos nossos prezados
clientes a preferência dada ao
aço especial para. construção

cujos índices de vendas
superaram as nossas expectativas

Fobriconres
SIDERÚRGICA BARRA MANSA S. A.
Vendas
IND. E COM. METALÚRGICA ATLAS S. A.
Ruo Rizkallah Jorge, 50 - 14.0 e 15.0 Andares
Fones: 32-3148 - 32-5146 - Rede Interno - S. Paulo
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Editorial

Dois fatos

Prlméíro foi a intempestiva contra-
tação, pelo Govêrno do E'stado da Gua-
nabara, de uma firma grega de plane-
jamento. Ecoando como uma bomba
entre os arquitetos cariocas, a notí-
cia logo se propagou, em cadeia, pelo
país inteiro, sensibilizando todo o meio
arquitetônico. Depois, a boa nova de
que o Govêrno Federal criando a CO-
PURB, dispunha-se, enfim, a enfren-
tar seriamente '9S gravíssimos proble-
mas brasileiros de desenvolvimento ur-
bano. Oos dois fatos galvanizaram a
atenção dos arquitetos neste início de
ano e, ao repercutirem na imprensa de
Norte a Sul, ganharam outra dimensão.

Pela primeira vez no Brasil, aspec-
tos relacionados com o equacíona-
mento dos problemas de desenvolvi-
mento e planejamento urbano saem da
esfera estritamente técnica para to-
mar fôro de fato político de maior en-
vergadura. O acontecimento é aus-
picioso pois traz em si germes de uma
reação capaz de modoficar efetiva-
mente o quadro do antiurbanismo vi-
gorante.
Agora não existe mais dúvida. O ur-

banismo torna-se afinal, no Brasil, fe-
nômeno político dos mais significa-
tivos. Aos pouco,s a idéia da necessi-
dade de planejamento vai se firman-
do na consciência de consideráveis se-
tores da população. Os dois fatos re-
centes e sua repercussão demonstra-
ram cabalmente que o brasileiro ama-
dureceu para os aspectos do equacio-
namento correto dos seus problemas
urbanos. Sabe-se, hoj e, que urbanismo
não pode ser confundido com o lote a-
mento das "urbanizadoras" ou com as
praças - de belas perspectivas colo-
ridas - programas pa.ra vésperas de
eleições. Tampouco, com os chamados
planos de "casas populares", com os
quais durante tanto tempo amplos se-
tores da população foram engodados.
Urbanismo, ou visão global do ter-

ritório municipal, regional ou nacio-
nal, é algo que transcende os aspectos
meramente eletoreiros de uma "políti-
ca de clientela" ou de "planos de
obras". Contém, em seu âmago, ele-
mentos seguros de aglutínação das ne-

cessidades culturais, SOCIaIS e econô-
micas da população. Falta ainda, é
certo, à população uma linguagem fá-
cil, acessível, para formular e tradu-
zir em têrmos práticos de luta demo-
crática a essência destas necessidades.
A nós, arquitetos, compete suprir a de-
ficiência, transformando conceitos ur-
banísticos em temas reinvindicatórios.

O" fatos envolvidos na formulação
do» problemas de uma cidade mesmo
das menores - são de tal ordem e de
tal complexidade que excluem qual-
quer possibiildade de êxito às soluções
tentadas sem base em um perfeito co-
nhecimento de suas condições e da par-
ticipação consciente da sua popula-
ção. Iniciativas desvinculadas dêste
princípio foram tentadas pelo Brasil
afora. Redundaram em evidentes fra-
cassos. Não se aculturam princípios de
planejamento assim, sem mais nem
menos. Nossa política urbana, baseou-
Se exclusivamente, até aqui, na im-
provisação, no remendo. Abrir uma
avenida aqui, colocar uma adutora ali,
rasgar alguns túneis e pistas para de-
safogar um tráfego caótico, construir
algumas dezenas de "casas populares"
para iludir a fome 'de moradias e, ao
mesmo tempo, deixar ocupar e usar o
solo urbano da maneira mais preda-
tória. Neste quadro, predominam os
famosos "planos de obras", bolados
para darem certo resultado nas urnas.
Nenhuma consideração mais ampla,
mais profunda ou mais consequente,
procura dar a êsses "planos" a pers-
pectiva e a projeção indispensáveis à
criação da cidade como expressão má-
xima da cultura de sua população.
A finalidade do plane] amento é a

própria população - seu confôrto, seu
bem estar, suas reais possibilidades de
sadia e integral realização. Um plane-
jamento desta ordem, para vingar, de-
ve ser visceralmente democrático, ex-
cluindo, portanto, as decisões de cúpu-
la e as resoluções de gabinete. A po-
pulação tem o direito de decidir sôbre
o que mais lhe convém. Para tanto, é
preciso que os membros da comunida-
de se compenetrem da importância e
do alcance dos podêres outorgados aos

seus governantes. Os podêres consti-
tuídos do município, da cidade, têm
à sua disposição instrumentos legais
da maior amplitude. Dêles depende a
legislação do uso da terra e do di-
reito de construir. A êles cabe o po-
der de polícia sõbre êstes elementos
fundamentais de qualquer política ur-
bana.
A culpa do estado em que se encon-

tram nossas cidades não pode ser
imputada aos profissionais do planeja-
mento - arquitetos, sociólogos, econo-
mistas, engenheiros, geógrafos e tan-
tos outros. Muito poucas vêzes êles
foram consultados. Intervieram, ou-
tras vêzes, sem serem chamados, sem
sucesso. Foram repelidos ou não leva-
dos em conta. Assim, a cidade brasi-
leira cresceu ao sabor da omissão dos
seus governantes. Hesátantes, con-
fundidos, ou comprometidos, êsses go-
vernantes permitiram que os ínterês-
ses dos que especulavam com a terra
- cujo valor é resultado da obra co-
mum - predominassem sôbre os ver-
dadeiros objetivos do desenvolvimento
da aglomeração humana. Esta contra-
dição plasmou o ar eo caráter da ci-
dade brasileira. Cidade que cresceu
desordenadamente, sem plano, ponti-
lhada de zonas de habitações antíhí-
giênicas, de tráfego caótico e desuma-
no, onde a especulação desenfreada
da terra gesta áreas sujas e poluídas,
e determina a segregação e a estratifi-
cação da população repartida em bair-
ros que revelam uma, odiosa discrimi-
nação.
Mas, os dois fatos referidos podem

mudar as regras do jôgo. Para um
lado ou para o outro. Podem signifi-
car, com a COPURB, o início do cí-
elo áureo de uma arquitetura autêntí-
camente integrada, num espaço urbano
concebido e pensado em têrmos de cul-
tura brasileira. Ou, com a importação
de planejadores, entrar no campo das
mágicas fórmulas internacionais, des-
vinculadas da realidade nacional, e
nossas cíôades serão tão brasileiras
quanto as planificadas pela maquiná-
ria do D.I.A. em Gana, no Paquistão
eu no Sudão.
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1." prêmio: Ubírajara Mota Ribeiro - lAR· SP

..
Projeto

Prêmio Igreja Presbiteriana Nacional
de Brasília

Encerrado os trabalhos, a Comissão
Julgadora do Concurso de Anteproje-
tos para a Igreja Presbíteriana Na-
cional de Brasília, determinou:

1.0 - Conceder o 1.0 prêmio ao
proj eto nQ 0'11 \ideEtificado p,c.'ste-
riormente como sendo do arq . UBIRA-
JARA MOTA LIM\A RIBEIRO - IAB
- SP) que apresenta entre outros, os
seguintes valores: idéia. original, am-
bientes com acentuado sentido reli-I
gioso, coerência com o meio urbano,
marco monumental, simplicidade cons-
trutiva (embora a solução de planta
sugira o contrário); a Comissão jul-
ga que, no possível desenvolvimento do
prc.jeto o arquiteto deve preocupar-se,
ouvindo a Igreja, em acentuar os va-
lotes simbólicos de acôrdo com as ne-
cessidades e a liturgia propriamente
dita da Igreja Presbiteriana.

2.° - Não conceder 2.° e 3.° prêmios.
... 3.° - Sugerir que as quantias cor-

respondentes aos 2.0 e 3.° prêmios se-
jam distribuídas em partes iguais aos
autores dos projetos de números 09
e 19 a título de Menção Honrosa.

(Projeto 09 - Arq. ADOLPHO Rú-
BIO MORALES - IAB - SP e projeto
19 - MAROOS KONDER NETTO, Arq.
e HIRCIO :FERMO DE MIRIANDA,
Arq. associado IAB - GB).

o JULGAMENTO

A Comissão foi constituída pelo
Rev. EUDALDO SILVA LIMA - pre-
sidente, e dos arquitetos SABINO BAR-
ROSO, EDGARD GRAEFF, LESCIE
RICHARD INKE e BENJAMIN ADI-
RON RIBEIRO.
Como critério de apreciação e jul-

gamento, a Comissão estabeleceu a
ponderação de valores sob os seguin-
tes itens:

1 - Funcionalidades - .(pêso 4):
a) como atende ao programa;
b) distribuição;
.c) circulação;
d) diversões;
e) acústica;
f) visibilidade;
g) ecologia.

2 - Estética - (pêso 3):
a) interna;
b) externa;
c) materiais acabamento.

3 - Economia - (pêso 2):
a) aproveitamento das áreas;
b) cobertura;
c) materiais;

4 - Apresentação - (pêso 1):
a) clareza dos desenhos;
b) boa distribuição das

pranchas;
c) aspecto geral.
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Menções Honrosas: Arq , Adolfo Rúbio Morales, Marcos Ronder Neto e
Hircio Fermo de Miranda.



Reportagem

Aspectos do VII Congresso da U.I.A.

Reunida em Lisboa, em setembro de
1959, afim de cumprir sua .vI Assem-
bléia Ordinária,a. Comissão Executiva
da União Internacional de Arquitetos
discutindo itens relativos ao VII Con-
gresso Internacional, a realizar-se em
1963, indicou Havana para sua sede.
Pela primeira vez, uma. capital ame-
ricana era lembrada como local ido
mais importante encontro de arquite-
tos. Dois anos mais tarde, em Londres,
cêrca de 2.000 arquitetos persentes ao
VI Congresso Internacional ratifica-
ram, por unanimidade. a indicação an-
terior e escolheram o tema a ser deba-
tido - Arquitetura nos países em vias
de desenvolvimento. Título simpático
e esperançoso à situação real da mato-
ria dos países de todo o mundo. Neste
mesmo ano, 1961, a radical transfor-
mação sócio-econômica ocorrida em
Cnba, passou a atrair aa.tenção mun-
dial para o futuro local do Congresso.

A UIA, sempre preocupada em man-
ter seu caráter de órgão técnico e apo-
lítico, não se perturbou com a nova
situação de Cuba: Garantiu seu com-
promisso.

Por seu lado, o Govêrno de Cuba co-
locou à disposição do Colégío de Ar-
quitetos todos os recursos necessários
a uma. perfeita organização.

Os resultadcs superaram a expecta-
tiva dos mais otimistas. Todos os pre-
sentes fizeram questão de acentuar
como aspecto altamente positivo, a or-
ganização do Congresso.

Um ,f,ato constasado \inclusiVle em
conservas cotidianas e de rua, a im-
plantação de uma Reforma Urbana em
têrmos radicais, tornou tôda a popula-
ção cubana ciente dos problemas de
p-anejamento urbano. Durante seu de-
senrolar a R. U. feriu interêsses (fa-
voráveis e contrários, de tôda comuni-
dade, impedindo-a de ficar alheia ou
indiferente, e rorcando-a a discutir
coisas de planejamento, arquitetura,
construção, arquitetura de interior (no
sentido do funcionamento e distribui-
ção de espaço interno) e do trabalho,
participação e posição do arquiteto. A
Lei de Reforma Urbana é de outubro
de 1960. Em três anos, a vivência in-
tensa do fato, trouxe a qualquer um,
seu conhecimento profundo. E, nisto
residiu uma das razões de mais um
aspecto marcante do VII Congresso da
UIA - a intensa e eufórica partici-
pação popular. Pierre Vago, secreta-

rio-geral da. UIA, referindo-se ao acon-
tecimento, disse ao encerrar-se o Con-
gresso: Êste VII Congresso não é, e
creio que pela primeira vez, um ccn-
gresso hermético, um congresso limi-
tado a arquitetos que discutem proble-
mas próprios. Amigos cubanos, vocês
deram a êste Congresso, um caráter
mais amplo, um caráter mais popular
que nos comoveu profundamente. Ti-
vemos a oportunidade de ver a arqui-
tetura abandonar o campo fechado da
teoria e da técnica; vocês conseguiram
que seus hóspedes chegados de todos
os países, estabelecessem um emocio-
nante contato com o povo - êste povc
que nos brindou com uma magnífica
recepção. Na noite de inauguração, o
encontro entre o Congresso que descia
"La Rampa", e o povo que subia por
ela ao ritmo de sua música e debai-
xo de fogos de artifícios; foi uma ver-
dadeira expressão de alegria, de um
contato que desejamos e queremos
ver repetir-se em nossos próxírnos con-
gresses.

"La Rampa" é a avenida qua desce
do Hotel Habana Libre (ex-Habana
Hilton) ao encontro do mar, e onde
se localizaram as principais exposições
relativas ao congresso: Unidades de
Vizinhança (U.1.A.), Escolas de Ar-
quítetura (U.I.A.), Pavilhão de Cuba,
Planejamentos Terrttorraís cubanos,
Fotografias de Paolo Gasparini sôbre
Havana Colonial, Pintura e Escultura
Cubanas, e Mármores Cubanos.

No noite de inauguração de Con-
gresso, ao romper-se a faixa da Zona
das Exposições, o povo irrompeu numa
festa tipicamente carioca, bambolean-
do cha-cha-chas, danzons, sones mon-
tunos, guarachas, rumbitas e outras
tantas variedades de uma ríquíssíma
música popular.

Uma inesperada intimidade era ofe-
recida aos congressistas, colocando-os
num à-vontade, que selou de início o
caráter informal do Congresso.

As sessões de trabalho Se iniciaram
sob intensa comunicação entre os par-
ticipantes. O clima reinante favorecia
extremamente declarações objetivas e
francas:

Considero que meu pais (Argenti-
na), longe de estar em vias de desen-
volvímento, se encontra em vias de re-
trocesso. O relativo desenvolvimento
industrial, particularmente do chama-

Arq. Aliredo L. Britto - IAB

do Grande Buenos Aires, produziu uma
migração em. massa para esta capital;
fazendo com que surgissem e se de-
senvolvessem "villas de miseria", hoje
com cêrca de 300,.000 habitantes. (Ar-
quiteto Pedro Fontana - Argentina -
Grupo B - 2.a sessão).
A Nigéria teve um grande aumento

de população urbana devido ao cres-
cimento natural e à migração para a
capi:tal que só em 1963. aumentou sua
população em 50.000 habitantes. O
Governo criou um escritório de con-
trôle 'do aumento da população,e para
o planejamento urbano da cidade de
Lagos. Alguns dos problemas desta
cidade são seu espaço Iímítadc e sua
zona central, declarada como de más
condições de salubridade. (Arquiteto
Alex Ekwuema - Nigéria - Grupo B
-- l.a sessão). •

As condições de subdesenvolvimen-
to são conseqüências da dependência
econômica, e esta situação é agravada
pelos constantes incrementos demo-
gráficos. Êstes problemas não, podem
ser solucionados por urbanistas e ar-
quitetos. Os qiIe esperam uma evolu-
ção espontânea estão condenados ao
fracasso, já que são as estruturas so-
ciais caducas 'qne impedem o desen-
volvimento normal dos povos. (Arqui-
teto Lorenzo Carrasco - México -
Grupo A - 2.a sessão).

Neste Congresso participam delega-
dos de dois tipos de patses , Países
Desenvolvidos e Subdesenvolvidos. A
denominação de "países em vias de de-
senvolvimento" é uma denominaçao
gentil.

O correto é falarmos da arquitetura
em países explorados .. (Arquiteto Nel-
son Bayardo - Uruguai - Grupo A
- l.a sessão).

Vim ao Congresso em busca de en-
sínamentos que pudesse aproveitar ~m
meu trabalho na Bélgica, mas até o
momento, apesar de sua qualidade me
sinto decepcionada. pela G'rientação de-
masiada econômica, dos informes apre-
sentados. Sugiro, que cada país ilus-
tre suas intervenções com a exibição
de plantas de apartamentos tipos; que,
junto aos dados comparativos antes
mencionados, permitam aos arquitetos
aqui presentes tirarem maior proveito
dêste Congresso. (Prof. Victor Mar-
tiny -- Bélgica - Grupo B - 2.a
sessão) .



Delegados Senegaleses: Eng. Sltor Ondour e
Abduley D1ouf.

Arquitetos brasileiros: Angel Crespo, Vila.-
nova Artigas, Icaro Castro Meio, Flávio da

Sllveira e Reinaldo Estevez, de Cuba.

o Jornalista norte americano Wess J. Perrey
Jr. (à esquerda) da revista "Architetu.ral
Record", palestra com o arq . Raul Macias,

de Cuba.

Arquitetos numa das reuniões do congresso.

o presidente da UIA, percorrendo os
interiores do Pavilhão de Cuba.

Na América Latina, como conseqüên-
cia de um processo secular de coloni-
zação, os países rcram reduzidos a ex-
portadores de matérias primas, a paí-
ses agrícolas e atrasados. No Brasil,
as estruturas de produção não Se de-
senvolveram suficientemente, e o bai-
xo nível de vida verificado correspon-
de ao grau de desenvolvimento econô-
míco e cultural. A arquitetura tem
cooperado em nosso desenvolvimento
com exemplos isolados, mas a serviço
de uma minoria, fora do alcance das
grandes massas que reclamam os bens
mais elementares. Não é razoável su-
por que essas necessidades possam ser
satisfeitas cem subvenções de caráter
assistencIal,provenientes de países
mais ricos, que na realidade o fazem
para sua peópria conveniência. A par-
ticipação efetiva de todo o povo na
renda nacional, é que fará surgir a
necessidade de um planejamento ter-
ritorial e habitacional postos a servi-
ço de massas pOpulares. (No final de
sua intervenção o arquiteto transmi-
tiu ao Congresso as conclusões do Se-
minário de Habitação e Reforma Ur-
bana realizado pelo IAB e IPASE).
(Arquiteto Jorge Wilheim - Brasil -
Grupo A - 3.a sessão).

A maioria maciça das intervenções
foi composta 'de relatos verdadeira-
mente confessionais sôbre as diversas
situações nacionais. Em um bloco qua-
se homogêneo e coincidentes, os re-
presentantes dos países subdesenvol-
vidos, mais diretamente interessados
no tema, rejeitavam as discussões teó-
ricas em tôrno de princípios e exem-
plos ideais de planejamento que, até
hoje, resultaram inúteis para seus
países.

Demonstram que, o cáos existente
em suas nações, não era resultado da
aplicação inconveniente de uma ou ou-
tra teoria de planejamento, mas sim
espêlho das velhas estruturas domi-
nantes nas ínstttuíções dêstes países.
Somente transformação total destas
estruturas é que permitirá a ímplan-
tacâo correta de planejamento regío-
cits habitacionais, íntroducâo de novas
nais, planos para superação dos defi-
técnicas e a industrialização de novos
elementos construtivos.

AS CONCLUSÕES FINAIS do Con-
g-resso espelham fielmente esta linha
de pensamento Elas são um resumo
das conclusões de cada um dos Gru- 7
pos de Trabalho, submetidos ao Co-
mitê de Resoluções para sua elabo-
ração.

E·ram quatro os Grupos de Traba-
lho: Grupo A - Planifir.acão Regio-
nal: Grupo B - Habitação; Grupo C
- Técnica Construtiva; Grupo D -
Unidade de Vizinhança.
Constituiu'o Comitê de Resolu-

ções: Arq. OSMARY CIENFUEGpS
(Cuba - preso do Congresso); Arq.
FERNANDO SALINAS (Cuba - Rela-
tor-gerah : Arq. YANG TING PAO
(China - Vice-presidente da UIA) ,
Arq , CARLOS RAMOS (Portue;al) e
Arq . J. B. VAN DEN BROECK rao-
landa - Presidentes de Congressos an-
teriores); Arq . NlICOLAI BARANOV
(URSS) e Arq . J. M. RICHARDS (In-
glaterra), relatores-gerais de Con-
gressos anteriores; Arq . JEAN-PIER-
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RE VOUGA (Buíssa.) relator parcial
para América Latina; e Arq. MI-
CHAEL WEIL e Arq. J. M. AUSTIN
(Inglaterra) relatores parciais.

"OONSIDERAÇÕES GERAIS:

1 - O bem -estar da população não
se alcança pela simples constru-
ção de moradias e organização de
seus serviços, se não existir uma
adequada coordenação com os
planos de desenvolvimento indus-
trral, agropecuárío, educacional,
etc.

2 - Muítcs são os problemas decor-
rentes do desenvorvimento caótí-
to de cidades e países, e muitas
as teorias para resorvê-Ios: po-
rém só mediante o conhecimen-
to ~ compreensão dos processos
históricos, medíarn.e a auáiíse das
causas objetivas, e dos proble-
mas econômicos e sociais que os
determinaram e meuíante a apli-
caçào de suas técnícas jé que os
arquitetos poderão participar efi-
cazmente da solução dêsses pro-
blemas.

3 - Considera-se de grande impor-
tância que cada país prepare seus
quadros de arquitetos, que dota-
dos de profundo conhecimento de
sua realidade nacional, possam
atuar com tôda a eficiência, ela-
borando seus próprios planos,
sem ter que ímportá-Ios ,

Esta tarefa pode ser consegui-
da através estreita cooperação
com países desenvolvidos, ofere-
cendo sua ajuda técnica, um in-
tercâmbio de estudantes, pro-
fessôres e arquitetos, e com par-
tíc.paçáo ativa da UIA e outros
organismos internacionais.

4 - Em relação à assistência aos paí-
ses em vias de desenvolvimento
declara-se:
a - Que êstes países devem ter

o direito de determinar o ti-
po de assistência que neces-
sitam e controlar a totalida-
de de sua aplicação nos pla-
nos econômicos e rísícos para,
a utilização dessa ajuda;

b - Que tôda a ajuda deve ser
dirigida no sentido de forta-
lecer as bases industriais
dêstes países e a completar
o processo de transformação
que suas matérias primas e
recursos naturais, afim de
atender à eliminação da mo-
noprodução.

5 - E' desejável que a U.I.A. estabe-
leça relações mais estreitas com
vistas à realização eficaz das ta-
refas que lhes incumbe em
comum.

PLANIFICAÇÃO REGIONAL:

1 - O VII Congresso da U.I.A. con-
sidera fundamental tomar posi-
ção contra a situação de cáos em
que se encontra a quase totali-
dade dos países desenvolvidos no
que se refere à distribuição de
população, das atívídades produ-
tívas e das aglomerações urba-

nas e rurais, situação que torna
mais grave os desequílibríos exis-
tentes e, entre outras causas, de-
termina características de vida
desumanas.

2 - Não é possível resolver êste pro-
blema fora do âmbito de planí-
ficacão territorial (nacional, mu-
nicipal e regional). Esta planifi-
cação deve ser uma atividade sis-
temátíca, entrcsada com o plane-
jamento econômico nacional e ba-
seado em uma análise completa
das condições naturais, demográ-
ficas, culturais, econômicas e téc-
nicas de seu território; a plani-
ficação deve formar um conjunto
orgânico de modo a assegurar o
desenvolvimento equilibrado de
tôda região, em benefício de todos
seus habitantes, satisfazendo, por-
tanto, suas necessidades no que se
refere ao trabalho, à habitação,
à cultura e à recreação.

3 - A planificação nacional assim de-
finida não cumprirá seu objetivo
fundamental que é o desenvolvi-
mento, sem superar, através de
profundas mudanças da estrutu-
ra. econômica e social, as causas
do subdesenvolvimento - que são,
principalmente, a estrutura agrá-
ria semíteudal e tôda a forma de
dependência .

4 - A experiência obtida pelos países
altamente desenvolvidos deve
por-se à disposição dos países
subdesenvolvidos, proporcionando
ajuda econômica, e tecníca dire-
ta, e contríbuíndo à formação de
quadros técnicos nacionais para
resolver os problemas do Pais, cie
modo a desenvolver os recursos
naturais e a base industrial na-
cional, de acôrdo com as conde-
ções de cada País, assegurando
também que a propriedade e os
benericícs derivados dessa aju-
da permançeam no país em pro-
cesso de desenvolvimento, pre-
reservando sua independência
econômica.

5 - Os planos de desenvolvimento de-
vem contar com a participação
consciente e ativa de tôda a po-
pulação nas tarefas de prepara-
ção e aplicação dos Planos em te-
dOE:·os níveis.

6 - Nos países subdesenvolvidos se
constataa.usência ou falta de
coordenação dos dados e antece-
dentes necessários à planifica-
cão. E' recomendável por isso a
criação de organismos destinados
à obtenção e elaboração dãstes
antecedentes, procurando a ava-
liação mais exata possível dos
seus recursos econômicos e huma-
nos, assim como a determinação
dos déficits mais agudos e pro-
blemas mais urgentes derivados
do subdesenvolvimento .

7 - A participação do Arquiteto no
planejamento regional se baseia
no fato de que sua responsabili-
dade é fundamentalmente técní-
na e social. Porrsso ' deve prepa-
rar-Se cuidadosamente para en-
frentar as tarefas que, como ar-
.quíteto lhe cabem nas equipes de

planejamento. Seu dever ante a
sociedade é conhecer as realida-
des nacionais, lutar ativamente
para eliminar as causas que im-
pedem a satisfação das necessi-
dades da maioria da população e,
em geral, as causas que se opõem
ao desenvolvimento das nações.

HABITAÇÃO

1 - A habitação constitui um proble-
ma que atsta a maioria da popu-
lacão mundial e, devido ao rápi-
do processo de concentração ur-
bana, se faz cada dia mais agudo
exigindo soluções planejadas e or-
ganizadas ell} grande escala.

2 - A solução básica do problema da
habitação para as grandes mato-
rias de população, sõment., podem
resolver-se mediante uma mudan-
ça fundamental das condições
econômicas e sociais que atual-
mente prevalecem na maioria,
nos países subdesenvolvidos.

3 - A eliminação da especulação da
terra mediante a propriedaae pú-
blica da mesma e a existência do
desenvolvimento de planos urba-
nos, facilitará a criação de co-
munidades urbanas e rurais efi-
cientemente organizadas e ar qui-
tetônicamente bem planejadas.
Desta maneira, os êrros cometi-
dos nas grandes conturbarções in-
dustriais dos países altamente de-
senvolvidos poderão ser evitados
nos países ainda em vias de de-
senvolvimento.

4 - A habitação é parte orgânica do
planejamento urbano, porisso os
projetos de moradias devem estar
integrados arquítetônícamente aos
edifícios públicos, educacionais e
outros serviços, assim como à ci-
dade em seu conjunto, para sa-
tisfazer às necessidades sociais e
cul turaís da população.

5 - Para levar à prática os vastos
programas de construção nos paí-
ses em vias de desenvolvimento
são necessários quadros altamen-
te qualificados de técnicos, enge-
nheiros e arquitetos.

6 - A solução do problema de ha-
bitação exige a participação ativa
dos arquitetos e a criação de
um ambiente adequado ao desen-
volvimento da arquitetura ,e do
planej amento físico em tôda a so-
ciedade. Hoje em dia a constru-
ção de moradias se verifica em
muitos casos como um processo
repetido de construção no que
concerne ao planejamento, dese-
nho e técnica construtiva. Em
muitos países a construção de ha-'
bitações se realiza sem a partici-
pação ativa do arquiteto ~ con-
duzindo à monotonia, uniformi-
dade e falta de caráter humano e
social em grande parte dos nú-
cleos residenciais construídos.

Para evitar êste perigo é ne-
cessário o mais cuidadoso projeto
técnico e econômico executado
por equipe de arquitetos, enge-
nheiros e planificadorescapaci-
tados para assim criar comunida-
des runcíonaís e bem planejadas

9



10
Conjunto turístico próximo de Havana.

do ponto de vista arquitetõnico e
humano, logrando assim satisfa-
zer às necessidades e desenvolver
o nível sccíal e cultural do povo.

des das grandes camadas da po-
pulação. A índustrlalízaçâo da
construção permite alcançar um
incremento constante de produ-
tividade do trabalho, cujo limite
é impossível vislumbrar, pois será
sempre possível realizar transfor-
mações tecnológícas v i s a n d o
maior produtividade.

2 - Essas novas técnicas' e métodos
vão da tipificação de elementos e
pré-fabricação parcial até à in-
dustrialização' e devem desenvol-
ver-se de acôrdo com o cresci-
mento econômico e o desenvolvi-
mento industrial dos países em
questão.

3 - As condícões físicas e clímáüí-
cas, o uso dos materiais locais
disponíveis, a consideração dos

Tf:CNICAS CONSTRUTIVAS

1 - Devido aos enormes "déficits" de
construções que se acumulam in-
cessantemente na maioria das
nações e em especial nos países
subdesenvolvidos, a habitação em
particular e a maioria dos demais
tipos de edificação - podem e
devem ser tratadas como um pro-
duto industrializável. Porque é
mediante à produção em massa e
não por processos tradicionais e
primitivos que se podem alcan-
çar as enormes produções neces-
sárias para suprir as necessída-

hábitos da população e as neces-
sidades sociais podem criar uma
base sólida para o projeto arqui-
tetônico específico das novas co-
munidades.

4 - Devido ao elevado montante de
investimentos necessários à in-
dustrialização total das constru-
ções e 2..0 longo prazo de amorti-
zação do capital investido, devido
às contradições do mercado, exis-
tentes no regime econômico da
livre emprêsa; devido ao fato do
desenvolvimento de qualquer ra-
mo industrial neste sistema estar
principalmente em função dos lu-
cros que podem auferir as em-
prêsas; considerando que :ao in-
dustrialização total da construção
exige que o seu aparelho diretor
possa coordenar todos os esfor-
ços e meios em escala nacional,
pelo que é necessário controlar
todos os fatôres que intervêm, na
planifica.ção territorial, para pos-
sibilitar o planejamento de nú-
cleos urbanos e industriais, nos
quaís resulta econômicamente
conveniente o uso da construção
por meios industriais; conside-
rando que o financiamento das
construções pelo capital privado
incontrolado, situa as obras d s
maneira dispersa tanto no espaço
como no tempo; considerando
que um sistema de pré-fabricação
em massa exige a total unifica-
cão e tipificação de todos os ele-
mentes construtivos; consideran-
do que a índustrialízação total
da construção necessita, para ser
possível, de planos econômicos.
harmônicos e coordenados e que
a experiência nos ensina que a
incontrolada emprêsa privada é
incapaz de realízá-Ios. Nós, ar-
quitetos, de tôdas as partes do
mundo aqui reunidos,. cremos
que o caminho mais adequado
para empreender a industrializa-
ção da construção, para se obter
planos econômicos harmônicos e
coordenados, é necessário que a
sociedade possua o contrôle de
todos os meios fundamentais de
produção.

UNIDflDE DE VIZINHANÇA

1 - A Unidade de Vizinhança é um
elemento constitutivo de um con-
junto integrado em níveis urba-
nos, regionais e nacionais.



2 - A Unidade de Vizinhança não é
apenas uma conjunto de edifí-
cios, instalações ou serviços. Deve
ser considerada como um espaço
social integrado. 1!:ste princípio
acarreta a fusão das tarefas do
Arquiteto e do Urbanista origi-
nando novas técnicas e novas
concepções estéticas de planeja-
mento urbano.

3 - Deve íncrementar-se a, investiga-
ção dêste conceito arquitetôníco
em cada país de acôrdo com os
seguintes aspectos:
a - Complexidade crescente dos

serviços sociais em (função
do número de habitantes.

b - Densidade considerada não
apenas em função da super-
fície do solo mas também da,
superfície edificada.

c - Porcentagem de superfície
destinada às vias de, circula-
ção, áreas verdes, equipa-
mento para as diferentes re-
mento coletivo e estaciona-
giões geográficas.

4 - Enquanto a construção de mora-
dias e seus serviços estiver sujei-
ta a condições mercantilistas,
manter-se-ão dentro das cidades,
condições de segregação e a eS-
tratificação nas classes sociais e
a Unidade de Vízmhança resul-
tará inevitàvelmente como ex-
pressão dessa segregação.

5 - A solução dos problemas de ínte-
graçâo social não depende apenas
do projeto arquitetôníco da uni-
dade de vizinhança. Ela depen-
derá fundamentalmente das rea-
Iízações econômicas, políticas e
sociais.

6 - Em todo o caso as inversões de-
dicadas à habitação e seus servi-
ços devem ser adequados às ne-
cessídades e transformações, su-
jeitas aos planos de desenvolvi-
mento e deverão ser calculadas
em justo equilíbrio com relações
às inversões totais".

Congresso encerrado, percorri alguns
pontos da ilha a fim de conhecer a
atual arquitetura cubana. E' surpre-
endente o nível e a quantidade de
obras realizadas em todo país. Con-
juntos residenciais (blocos verticais);
pueblos (conjuntos hórizontas) : esco-
las, indústrias, hospitais e ambulató-
rios, e diversos outros programas es-

P.rédios pré-fabricados na praia de "EI Salado",

palhados pelas cinco províncias, bem
integrados aos materiais e técnicas
c o n st r u t i v a s locais. Magníficos
exemplos desta íntegração são o con-
junto de 4.000 apartamentos denomi-
nado Habana del Este e o conjunto tu-
rístico na Cienaga de Zapata. A téc-
nica de pré-moldados está em estágio
bastante adiantado, e os arquitetos
cubanos a utilizam com resultados
plásticos e ambíentaís muitos satísta-
tórios. Em outra oportunidade procu-
rarei analisar a atual tendência desta
arquitetura.

Antes, durante e depois do Con-
gresso a atividade cultural foi intensa.
Além dos programas especiais come-
morativos ao encontro, havia sempre
dois, três bons programas a assístír .
Filmes de Bufiel, Fellini, Wadj a, or-
son Welles (retrospectiva), Histchcock
(boa fase), filmes soviéticos tchecos
e chineses para mim inteiramente

desconhecidos, compunham os progra-
mas diários dos diversos cinemas.
Alonso; Ballet Svechenko da Ucrânia;
e o Ballet FOlclórico Nacional. Tea-
tro de marionetes, Teatro mesmo com
Ballet Nacional Cubano, com Alicia
peças de Lorca, Arthur Míller, Brecht
e autores cubanos. Orquestra S'infô-
níca Nacional; o pianista e cantor de
música popular Bola de Nieve e o Free
American Jazz Quartet composto de
excelentes músicos imigrados do sul
dos EE.UU.
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Enfim, a alegria geral contagiante. a
convivência intensa e livre, a preo-
cupação crítica e a franqueza domi-
nante nos cubanos, fizeram <.1,0 VII
Congresso da UIA um encontro am.s-
toso e objetivo, dando a todos os vi-
sitantes, a oportunidade inédita de re-
colher de uma reunião exclusivamente
técnica, uma vívêncía humana excep-
cionalmente positiva.



projeto

Prêlnio Playa Giron

Aproveitando a realização do VII
Congresso Internacional da UIA, e a
permanência em Havana de mais de
2.000 arquitetos estrangeiros, foram
realízadoa na primeira quinzena de
outubro de 1963, o julgamento e a
exposição dos anteproj etos participan-
tes do Concurso Internacional para o
Monumento a "Playa Giron".

A participação brasileira foi bem
destacada, cem um segundo prêmio
para o anteprojeto dos arquitetos
UBIRAJARA GILIOLI - .IAB-SP e
FABIO PENTEADO - IAB-SP e duas
Menções Honrosas para os trabalhos
de GILBERTO KOBLER CORREA -
IAB-GB e PAULO BARBOS"A DE MA-·
GALHAES - IAB-SP.

Dos 276 trabalhos apresentados, o
Júri distinguiu os seguintes:

1.0 prêmio - (US$ 150.000) - An-
teprojeto 236 - (Polonía) - Arqts.
GRAZYNA BOCWSKA, MARCK BUD-
ZYNSKI, ANDRZES DOMANSKI, AN-
DRZES MROWIEC e Eng. WIESLAW

12 SZYMONSKY.

2.° Prêmio - (US$ 3.000) - An-
teprojeto 118 - (Brasil) - Arq , UBI-
RAJARA GILIOLI e FABIO PEN-
TEADO.

2. ° Prêmio - (US$ 3.000) - An-
teprojeto 195 - (Bulgária) - Arq.
IVAN SUETIN e ANGELA DANOD-
JIEVA.

3.° prêmio - (US$ 1.000) - An-
teprojeto 266 - (URSS) - Arq. ALY-
MOV ALEXS'ANDR IVANOVICH.

Menções Honrosas - Anteprojeto n.?
4 - GILBERTO KOBLER CORR:ÉA -
Brasil - Anteprojeto n.? 10 - JAVIER
GUTIERRE E BETTY FISCHMAN
(Chile) (residentes em Cuba).

Anteprojeto n.s 17 - VICTORIO GA-
RATT.I e SERGIO BARONI - Chile
(residentes em Cuba).

Anteprojeto n.? 32 - PETER SCHU-
BRING - (Alemanha).

Anteprojeto n.? 89 - PAULO BAR-
BOSA DE MAGALHAES - (Brasil.

Anteprojeto E.o 174 - MUNG TE

SUM, LEE CHUNG HO e CHEN CHIE
HVIE - (China).

Anteprojeto n,> 207 - CARLOS AL-
BRECHT 'VIVEROS - (Chile).

Anteprojeto n.? 231 - SZULO JER-
ZY - (Polônía) .

Anteprojeto n.> 242 - VILENSKY
BORIS SOLOMONOVICH - (URSS).

Anteprojeto n.? 256 - CVOZDEV
ROSTISLAV NICOLS'EVICH - (URSS).

A Comissão Julgadora foi presidida
pelo arquiteto ICARO DE CASTRO
MELLO, presidente do Conselho Su-
perior do IAB, e dela tomavam parte:
Arq. G. JONES ODRIOZOLA (Uru-
guai) - (Relator) ; Arq. ANTONIO
QUINTANA, (Cuba); Arq . JAN ZA-
CHWATOWICZ, (Polônia) : Arq , PIER-
RE VAGO, (França); Arq. SIRI RO-
BERT MATTHEW, (Inglaterra); Arq.
VITTORIANO VIGANO, (Itália); Arq.
YAN TING PAO, (China).

PARECERES DO JÚRI

1.0 Prêmio - Polônia

"A concepção geral expressa clara-
mente a dupla função do Concurso:

Um Monumento - 2. Uma expres-
são Nacional da vitória sôbre uma
agressão. O projeto expressa jclara-
mente a natureza da batalha, o ata-
que frustado e a defesa sólida.



1:1

Primeiro Prêmio Polonia, Arquitetos: Grazyna Boezwnka, Mar~k Budzynskí,
Andrzej Domanski, Andr~cj Mrowiec, enj enh ctro: Wieslau Szymansky



Segundo Prêmio. Brasil, arquiteto Ubirajara Gilioli
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Segundo Prêmio. Bulgarta, arquiteto: Ivan Svetin e Angela Danodjieva

As condições gerais estabelecídas no
programa foram bem observadas. Os
três elementos solicitados, foram pre-
vistos de maneira unificada, perfei-
tamente compreensíveis, sem mudan-
ças no caráter do terreno. O proj eto
está dentro do custo previsto e não
apresenta dificuldades construtivas.

2..0 Prêmio - Brasil

"Simplicidade de todo O conjunto
perfeitamente dentro das condições do
concurso e do critério geral do júri.

O projeto se integra à paisagem exis-
tente, sem mcdíftcá-Ia ,

A praça é o povo no terreno. O Mo-
seu abaixo do monumento está bem
situado e preenche tôdas as formali-
dades, apesar de sua planta um pou-
co complicada.

O custo estimativo das obras é ra-
zoável e a solução construtiva não
apresenta problemas.

2.0 Prêmio - Bulgária
"A pa.rte principal do monumento

está composta por alguns blocos ver-
ticais colocados no mar, produzindo,
esta composição, uma forte expressão
dramática. O conjunto é vigoroso e
simples, apesar da forma do Museu



Terceiro Prêmio, URSS, arquiteto Alymov Alexsandr Ivanovich
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não ser convincente e de haver uma
dispersão dos elementos".

3.0 Prêmio - URSS
"Resolve com grande equilíbrio e

exalta as três funções requeridas no
concurso:

o Monumento, a. Praça e o Museu.

Expressa-se com uma linguagem ar-
quítetôníca precisa de sabor quase clás-
sico que evolui através modernas ex-
periências do plasticismo e da nova
figuração.
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ElIezer Gomes e Jorge Cout1nho, a dupla de "O Assalto do Trem Pagador" de 62,
volta a se reunir êste ano em "Ganga Zumba".

.cinema

Carlos Diegues

Safra 64

Inicia-se 1964 sob a responsabili-
dade de ser o ano lI! do Cinema
Nôvo. E' verdade que o slc.gan
quase se esgotou, desgastou-se, foi
mesmo abandonado e renegado por
muitos que o praticaram, mas o
fenômeno do nôvo cinema brasi-
leiro continuou vivo e aí está en-
frentando e desmentindo qualquer
contestação. Cinema Nôvo, ou ou-
tro rótulo que preferirem, o fato é
que os novos cineastas brasileiros
continuam empenhados nesta ver-
dadeira revolução cultural. Os fil-
mes são feitos em número cada
vez maior e a qualidade é evi-
dentemente superior de ano a ano,
se analisarmos grosseiramente. '

O fato é que 62 foi o ano da
partida, o ano em que se consa-
grara a irreverência política e for-
mal de um "Barravento" ou um
"Cinco Vêzes Favela", em qus se
festejava a Palma de Ouro do "Pa-
gador de Promessas", em que se
admirara o nível de mise-en-scene
de um "Os Cafagestes", em que
entusiasmaram a simplicidade e a
'objetividade de um "Assalto ao
Trem Pagador". Tudo com a visão
condescendente de quem assiste
a WT1 estôrço verdadeiramente ex-
traordinário de um grupo de artis-
tas e intelectuais realmente dis-
posto a uma reformulação cultu-
ral. Já 63, como não- podia deixar
de ser, veio a ser o ano da veri-
ficação concreta do fenômeno -

seria passageiro, um equívoco? Po-
der-se-ia citar outros filmes, "Gar-
rincha"; "Pôrto das Caixas", "Sea-
ra Vermelha", mas basta citar um
titulo - "Vidas Sêcas" - para
que se tenha plena. certeza tia
consolidação, como fenômeno ob-
jetivo e definitivo, do chamado Ci-
nema Nôvo.

Agora, iniciando um nôvo ano,
as questões são diferentes e já se
Qolocam em têrmos muito mais
graves. :O Cinema BraSileiro exis-
te como entidade, não mais se tra-
ta de discutir a sua existência. '
Trata-se agora de exigir mais -
exigir a sua qualificação cultural
clara.

Isto Quer dizer Que 64 será co-
berto de filmes onde não mais se
procurará o rmrumo necessarro
para a consideração de "um filme
de qualidade". Agora é preciso
mais. E' nrecíso a definição ideo-
lógica, a determinação de sua uti-
lidade cultural. Não importa ane-
nas o filme bem feito, bem foto-
grafado, bem montado. Importa. o
filme positivo, dizendo as coisas
necessárias neste momento. Numa
síntese, não interessa mais, para
a cultura brasileira, o filme bra-
sileiro e sim o bom filme brasileiro.

Seria difícil uma previsão-quanto
a isso. O fato é que a produ-
ção cresceu muito e, em 64. se-
gundo cálculos menos otimistas,
seu avanço quantitativo deverá
ser de quase 40%, o qUe é admi-
rável. Dêste crescimento, aliado
às soluções de velhos problemas
(fiscalização, financiamento, ren-
tabilidade de mercado, ganho do
mercado externo, etc. ) , deverá

surgir um início de consolidação
índustríal que dará a realizadores
e produtores, não só uma maior
tranquilidade quanto à rentabili-
dade de seu produto, como tam-
bém uma maior responsa bilidade
face ao aumento de custos que
será (e já é) conseqüente. Tudo
isto, paradoxalmente, influirá para
bem e para mal na produção de
64.

Mas Of,l primeiros filmes, aquê-
les que funcionarão como tropa de
choque' da nova safra face ao pú-
blico' ainda são os produzidos no
final de 63 - "Deus e Diabo na
Terra do Sol", "Ganga Zumba",
"Selva Trágica.", "Os Fuzis", "Sol
Sôbre a Lama", Morte em Três
Tempos", etc. Dêles o que se pode
esperar é um avanço de ordem
qualitativa ao nível (pelo menos)
do que já se assistiu em 63. E
dêles, em parte, dependerá a po-
sição da crítica, dó público e dos
investidores em 1964.

INFORMAÇAO:
• Já começou o movimento entre

cineastas e o Itamarati para a
seleção dos filmes que representa-
rão o Brasil nos festivais interna-
cionais dêste ano. Ao que tudo
indica, "Vidas Sêcas", irá a Can-
nes, "A Morte em Três Tempos"
(ex-"Luba) a Mar del Plata, "Gan-
za Zumba" a Karlov Vary. Para
Veneza deverá haver uma disputa
difícil entre "Deus e o Diabo na
Terra do Sol" (Glauber Rocha),
"Os Fuzis" (Ruy Guerra) e "Selva
Trágica" (Roberto Farias) .

• Ainda repercutindo os prêmios
concedidos pelo Governador La-

eerda aos cineastas cariocas, in-
terpretando a Lei 73 da Assem-
bléia do Estado. Não vemos razão
r-ara tanta celeuma. O Governa-
dor não fêz mais que sua obriga-
cão e se o decreto que concedia
os prêmios ainda é deficiente, ne-
cessitando de acréscimos quanto
ao prêmio compulsório sôbre o ad-
cional, é um passo à frente na.
legislação cinematográfica. Quan-
to à justiça dos prêmios de quali-
dade, a não ser em relação ao de
"O Rei pelé", foi da maior exa-
tidão.

• Nelson Pereira dos Santos pre-
tende levar a frente seu velho

sonho de filmar a Guerra de Ca-
nudos. O projeto é grandioso e 'ex-
traordinário.

• Paulo Cesar Sarraceni rodará,
ainda êste ano, o romance de

Lúcio Cardoso "A Crônica da Casa'
Assassinada" .

• Outro romance a ser filmado:
"Cristo de Lama", romance.

ainda inédito de João Felício dos
Santos, sôbre o Aleijadinho. Dire-
tor: ~uy Guerra.
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teatro
Cleber Ribeiro Fernandes

EXEMPLO E ADVERTi:NCU

À biografia do "Group Theatre",
Harold Clurman chamou de "The
Fervent Years". A analogia entre
as . circunstâncias que determina-
ram a fundação do grupo e as que
envolve~ o nosso teatro, nestemo-
mento Igualmente "fervente" im-
põe a releítura do pequeno ;'olu-
m_e, editado há quase dez anos.
Nao importa que hoje conheçamos
o destino tomado pelos fundadores
e também por outros elementos
destacados do grupo, os quaís, qua-
se sem excessao, deixaram-se en-
volver por aquêle mesmo comer-
cialismo contra o qual pretende-
ram. lutar ~10 fundarem o "Group
Theatre". O teatro, mais do que
qualquer outra manifestaçâo ar-
tística, registra o cotidiano da vi"'-
da de uma coletividade - o co-
mercialismo do Teatro Amerí-
c~no nada mais, é do que um
smtoma da mentalidade dominan-
te. A mentalidade do ··Group
Theatre" está na função cumprida
em sua época, atestando a tendên-
cia de uma geração infelizmente
vencida por imposições só-cio-eco-
nômicas íncontroláveís por suas
frágeís individualidades. Nesta
hora em que, entre nós, o C. P .C.
se prepara, sozínho, para reagir, a
experiência do "Group", mais do
que um exemplo, assume ares de
enfática advertência.

"Os Anos Ferventes" a que se re-
fere Clurman são a década dos
trinta. O Teatro Americano, atin-
gido pelas varias crises que sa-
cudiam a nação, clamava por uma
reação que lhe conferisse uma
identidade própria - apêlo a que
o "Group Theatre" se esforçou por
atender. Sua primeiras manifes-
tações datam de 1931, seu silencio-
so desaparecimento de 1941. Para
exemplificar a mentalidade domi-
nante nos últimos vinte anos, o
autor evoca um "party" no qual
pululavam nomes os mais famosos
e representativos nos mais varia-
dos ramos de atividades intelectual
e artística. O esrôrço geral se des-
tinava a conjurar, por uma sim-
ples eseotomízação, a crise que se
faria sentir mais agudamente no
setor econômico e que já pairava
no ar. A negação pura e simples
da evidência, entretanto, não sa-
tisfazia a todos. Haviam ainda al-
gumas raras pessoas interessadas
em enfrentar a realidade que, em-
bora de âmbito nacional, se apre-
sentava a cada uma delas com fo-
ros de um dilema pessoal. Esta
disposição, aliada à convicção de
que se o teatro não era o melhor
meio de expressar tais inquietações
era o que mais se adaptava às
suas capacidades, resultou na fun-
dação do "Group Theatre".

A idéia inicial que levaria à fun-
dação da organização surgiu da

síntese dos anseios especificamente
literários de Harold olurman e da
sêde de humanização cênica expe-
rimentada por Lee Strasberg; Nas
palavras do primeiro: -,"De mi-
nha parte, aprendi a pensar em
teatro não simplesmente em ter-
mos de uma peça representada
mas de entidades, cada moinent~
contribuindo para um efeito total
que não podia ser medido somente
pelo valor da. palavra falada. A
P?st~ra em cena, as roupas, a apa-
rencia do ator, seus silêncios, ges-
tos, ritmo, sua própria "atmosfera"
e a interrelação de todos êstes ele-
mentos faziam a sígnífícação da
peça que, no palco, não seria sim-
ples~ente o texto escrito, mas a
totalIdade de todos êstes fenôme-
nos percebidos como um todo. Por
sua vez, Strasberg começou a acei-
tar a validez de minha insistência
sôbre o texto, não somente como
materíal literário em si, mas so-
bretudo por sua sígnítícação hu-
mana ... O que fazia uma peça di-
ferente era que ela pretendesse
afetar o coração dcs homens,
transformar suas próprias vidas
em questões de aspiração, senti-
mento, convicção. l:!;u queria uma
produção teatral ou, para ser mais
exato, uma peça que tornasse cs
homens mais verdadeiramente vi-
vos". (1)

A primeira tarefa do "Group" foi
organizar uma equipe que, aten-
tando para as possíbíndades de
realização pessoal de cada um de
seus elementos, a partir dêste pon-
to como qus saltava sôbre as as-
pirações individuais para se con-
centrar na encenação dos propó-
sitos de uma geração. Atores ex-
perimentados e a enfrentar um
nôvo aprendizado, a maneira mais
erícíente de expressar estes mes-
mos propositos. Apesar das enor-
mes dificuldades financeiras e dos
atritos ocorridos durante seus dez
anos de vida, os momentos mais
significativos do "Group Theatre",
que nem sempre coincidiram com
seus êxitos publicos mais retum-
bantes, foram aquêles que mais se
aprcxímaram desta primeira dire-
triz. A maioria dos elementos que
veio a se desligar do grupo o fez
j~sta.ment~ quando esta cor;espon-
dêncía deIXOU de existir. Por ou-
tro lado, o próprio "Group" encer-
rou dennítívamente suas ativida-
des quando, com o advento da Se-
gunda Guerra, perdeu sua razão
de ser.

Dois aspectos, entre outros, mar-
caram initerruptamente tôda a tra-
jetória do "Group Theatre": a pro-
cura quase sempre angustiosa de
autores cuía produção refletisse os
anseios do grupo e, ainda, o equí-
voco gerado em tôrno da nature-
za dêstes mesmos anseios, sempre
rotulados ideologicamente à sua
própria revelia.

Dos autores encenados pelo gru-
po, destacaram-se pela continuida-
de de sua produção, Irving Shaw,
Maxwell Anderson e William Sa-
royan. Clifford Odets, entretanto,

menos talentos o que alguns de seus
colegas, menos pessoal em suas
convicções, transformou-se de fato
no "autor do Group". Foi com a
produção de suas peçãs, princi-
palmente "Wadtíng for,' Lefty" e
"Aw~ke and Sings:' (21: que in-
tençao e expressão se completaram
ma~s efi.cazmente. Odets foi, por
aSSIm dízer, um produto do pró-
prio "Group", onde começou como
ato, tendo colaborado intimamen-
te em "vários outros setores da or-
ganização. De temperamento ins-
tável e inflamado foi-lhe possível,
ao contrário de outros, incorporar
à sua própria, a convicção genera-
lízada em seu ambiente, naquela
epoca. Suas peças resultaram me-
nos o-ponto de vista de um drama-
turgo do que de uma coíetívídade ,
Entret~nto, quando esta mesma co-
letividade necessitou de um apoio
mais firme, que só poderia partir
de uma inequívoca Iíderação ínte-
lectual, Odets partiu para Hol;Y-
wood, onde o dramaturgo acabou
por se diluir. Não importa que
Odets assine hoje "scrípts'' ínsig-
nífícantes para musicais cinema-
tográficos de Elvis Presley. O ho-
mem de hoje e aquêle a quem foi
possível,. desta ou daquela forma,
"dramatízar" . a plataforma do
"Group" são mentalidades inteira-
mente independentes entre si.

Sôbre o aspecto "ideológico",
Clurman não se cansa de insistir
sôbre a independência do "Group",
apesar da coincidência de tôdas as
suas manifestações sempre foi
acusada pelos extremos de "servir
o outro lado", mas onde estará a
verdade? Até que ponto a ínsístên-
cia de Clurman é hoje uma eS-
pécie de "mea culpa"? Até onde é
apenas coincidência o fato de que
as peças de Odets são hoje lembra-
das quando se trata de cumprir
um programa teatral progressísta.?

Em 1957, ao preparar a segunda
edição de "The Fervent Years"
escrito em 1943-44, o próprio auto;
surpreendeu-se com ó que já es-
crevera no prefácio da primeira:
- "O "Group Theatre", a meu ver
foi um sintoma e uma expressão
de um profundo impulso na vida
americana, um ímpuiso que certa-
mente não começou com o "Grou-
pe Theatre", nem acabou com êle".
A "audaciosa afirmação" de Clur-
man parece ter-se transformado
numa verdade apenas parcial. Q~e
o impulso generoso que caracte-
riza aquela fase da vida america-
na não começou com o "Grouri
Theatre", não temos a menor dú-
vida:. Mas se não acabou, pelo me-
nos no que concerns ao T'eatro
Americano ou, quiçá, ao Teatro
Ocidental tal como êle se apre-
senta hoje em dia nas grandes ca-
pitais, está, pelos menos, bastante
enfraquecido.

(1) o grifo é nosso.

(2) Encenado pelo Teatro Oficina de
São Paulo sob o titulo de "A Vida
Impressa em D'Ó!ares".
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artes visuais

Ferreira Gullar

ARTE INFANTIL, ARTE DE

ADULTO

- E' uma experíêncía partículàr,
essa que nos sucitam as exposi-
ções de arte infantil. E' em pri-
meiro lugar,. uma arte anônima,
permitindo um contacto direto
com a obra exposta, sem as inter-
ferências inevitáveis. nas exposi-
ções de adultos: ou pesa o prestí-
gio do nome, ou a ausêncía« do
prestígio, e tantas outras coisas.
Nêsses casos, a visão crítica deve
lutar contra essas interferências,
consegue ou não vencê-Ias. Nas ex-
posições infantis o terreno está
limpo. Mesmo porque não entra-
mos ali para avaliar obras de arte,
mas para nos maravilhar. E
aprender.

Não é que as crianças sejam -sá-
bias, mas porque, pintando como
pintam permitem-nos recolocar
problemas que normalmente são
postos de lado pelo automatísmo
da vida artística, pela preguiça de
pensar, pela falta de oportunida-
de, etc. Uma exposição de arte in-
fantil nos mostra, por exemplo, co-
mo estruturar o espaço de modo a
nos emocionar e fascinar. Podemos
considerar êsses trabalhos obras de
arte? Não podemos porque .seus
autores são crianças, não são ar-
tistas?

Ora, os críticos mesmo afirmam
que não devemos, diante da obra,
perguntar pelo autor, mas .julgá-
Ia "objetivamente", isto é, como
uma realidade completa que se dá
a nós nas estritas dimensões da
tela. Se assim devem agir os crí-
ticos, como negar aos trabàlhos in-
fantis qualidade de obra de arte
porque seus autores são crianças?

E já aí aprendemos alguma coi-
sa. E' que, de fato, a crítica ja-
mais poderá se restringir a êsse
tipo de obj etivídade mutilada.
Terá sempre que envolver, em sua
apreciação o autor, não louvar ou
negar a obra em função dêle, mas
para poder situá-Ia e compreen-
dê-Ia?

Claro que um trabalho infantil
não. pode ser colocado no mesmo
nível, não direi estético, mas cul-
tural, que o trabalho de um adul-

to. E isso pela simples razão de
que as crianças e adultos habi-
tam dimensões sócio-culturais di-
ferentes. Não é a mesma a rela-
ção que mantém com o mundo um
adulto e uma criança, razão por
que não é também a mesma rela-
ção que um e outro estabelecem
com a atividade de pintar ou de-
senhar. Um artista adulto, ao se
pôr diante de uma tela em branco,
tem presente tôda uma realidade
cultural e social, que sempre in-
fluirá em seu trabalho, e em fun-
ção da qual o realiza. Sua ex-
pressão, mesmo quando individua-
lista, subjetiva, é um diálogo com
o mundo cultural presente, nêle
compreendidos todos os fatos e
problemas da vida contemporânea,
da política à estética, do coletivo
ao pessoal. Não se pode dizer a
mesma coisa de uma criança que
pinta e que, mesmo expressando
problemas, são problemas de ou-
tro nível, e ela o faz como se brin-
casse.

Mas há razão para, hoje, dis-
cutirmos se a pintura infantil é
ou não obra de arte. E essa ra-
zão reside no fato mesmo de ter a
arte moderna, desligando-se dos
príncípíos acadêmicos, caminhado
para a espontaneidade das formas
intuitivas. A valorização dos ele-
mentos irracionais sôbre os racio-
nais na arte contemporânea con-
duziu ao abandono da figuração
objetiva e a uma. arte de expres-
são e de liberação. Tal caminho
conduziu, naturalmente, o artista
a voltar-se cada vez mais para
dentro de si, buscando um suposto
núcleo irredutível da personalidade
que não se identifica com a sua
personalidade cotrdídana, civil e
social. ~sse artista deseja expri-
mir, em sua arte, experiências que
idealmente não Se ligariam aos da-
dos que o definem socialmente.
Eis por que sua expressão se con-
funde também com a das crianças,
que ainda não adquiriram aquê-
le estado social de que o artista
contemporâneo quer se libertar.
Mas a diferença permanece: a "ín-
geunidade" do artista é buscada,
como renúncia ao mundo; a da
criança é anterior a sua integra-
ção na vida social. Esta diferen-
ça e insuperável e determina a
"má fé" do irracionalismo esté-
tico contemporâneo.

Tais considerações põem à mos-
tra a contradição básica dessa arte
que pretende confundir iraciona-
Iísmo com liberdade, que pretende
furtar-se à responsabilidade socíal
mas, ao mesmo tempo, valer-se da
responsabilidade "dos outros" para
reconhecê-Ia como expressão cul-
tural. Noutras palavras: Dubuffet,
que arremeda a expressão infantil,
não quer que sua arte seja posta
ao nível da arte de criança. 1l:1e
pretende que lhe reconheçamos
uma "pureza" que só as crianças
têm, mas que também atribuamos
a essa "'pureza" nêle, Dubuffet,
uma condição de genialidade ...

música

Nelson Lins de Barros

o DOMtNIO DA HARMONIA

(Décimo de uma série de arti-
gos sôbre os problemas da músi-
ca atra vês de sua rnstórla)

Por maior que tenha sido a pas-
sagem do barroco ao clássico, o
processo de trunsíurmação; em-
bora rápido, não constítuíu um
salto. Foi uma evolução por de-
puração, onde alguns aspectos do
barroco cristalizaram-se e desen-
VOlveram-se, sob condições so-
ciais que lhes eram propícias, en-
quanto outros aspectos foram
abandonados.
Com a concentração de rique-

za nas cortes, principalmente onde
o absolutismo atingia maior do-
mínio, as artes e a música, em
particular, foram incentivadas
nos salões aristocráticos domi-
nados pelo refinamento pelo de-
talhe, pelo minúsculo, pelo ela-
borado, luxuoso, radiante e rrivo-
10. As grandes formas barrocas, os
oratóríos, as cantatas, os corais
maciços, a austeridade da fé, a
complexidade polífôníca, e tudo
que, ao próprio barroco, já constí-
tuia um prolongamento néo-gótí-
co, não cabia naqueles pequenos
salões onde o melhor era a elegan-
te delicadeza e O comum, o artifi-
cial elaborado e a pompa fôfa.

O que prevaleceu foram as pe-
quenas formas, as formas em cá-
mera, os desenhos melódicos flori-
dos, a harmonia simples e a ópe-
ra, que sempre e cada vez mais do-
minava nas côrtes e nos teatros
burgueses.

As duas maiores potências abso-
lutistas da Europa foram cronoló-
gicamente a França e a Austria.
Por isso, essa transformação come-
çou. em Paris, com o estilo rococó
e terminou em Viena, com o estilo
clássico.

O rococó, ou estilo galante, sur-
giu mesmo das características
barrocas na França, com Cou-
perin, Lully, Rameau, etc , E atin-
giu a Alemanha e a Itália ainda
no fim do barroco, com Telemann,
Mattheson e Domenico ScarlattL

A passagem do rococó ao clás-
sico deu-se por- aprimoramento,
por cristalização. O excesso de or-
namentação, radiância e frivoli-
dade foi filtrado em sobriedade,
colorido e elegância. As formas
dírnlnuíram em número e ganha-
ram em estrutura. A orquetra-
ção adquiriu forma, unidade e vi-
gor. A harmonia transformou -se
na estrutura básica da forma e
estrutura da música. .
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o estilo clássico, delineado pela
Escola de Mannheim e por compo-
sitores como Guilherme e Felipe
Emanuel, filhos de Badi, definiu-se
e culminou com Haydn e Mozart.
Sob o ponto de vista da evolução

musical, o fato mais importante,
na transformação do barroco ao
clássico, foi o estabelecimento de-
finitivo do sentido harmônico' na
extrutura da música.

Assim, encerrava-se com João
Sebastião Bach, o domínio da poli-
fonia que durou cêrca de seiscen-
tos e cinquenta anos.

Não quer dizer que a técnica do
contraponto tenha desaparecido,
mas o sentido de composição ho-
rízcntal (em que o compositor ob-
serva, em primeiro lugar, a rela-
ção de uma linha melódica, ou voz,
e a relação vertical entre as vozes
simultâneas) deu lugar ao sentido
de composição vertical (em que o
compositor observa, em primeiro
lugar, a relação vertical dos sons
simultâneos do acorde e a relação
horizontal dos acordes consecuti-
·vos). Na concepção horizontal, a
estrutura da música parte das re-
lações melódicas entre si, enquan-
to na concepção vertical, a estru-
tura se baseia nas relações cordais
ou harmoniais.

A harmonia, técnicamente, sem-
pre existiu ao lado do contraponto,
mas fo somente a partir da revo-
lução monódíca que os composito-
res pensaram em acordes como
E foi somente, durante o período
barrcco, com o surgimento da es-
cala bem temperada e o sentido
da tonalidade, que os acordes co-
meçaram a dominar a estrutura
interna da' música, condicionando
mesmo a melodia e a forma.

Com o período clássico, e a par-
tir daí, a narmonía estabeleceu seu
domínio completo sôbre a música.

REQUIEM PARA O CARNAVAL

Já Se foi o tempo em que os com-
positores populares dedicavam-se
à música o carnaval. Na realidade
o carnaval era o motivo meumo -da
produção musical de nossos artis-
tas populares. Depcís é que sur-
giu a música de meio de ano, o
samba canção. Mas isso era secun-
dário. Daí o porque da existência
dos grandes sambas e marchas do
passado. Isso parece saudosíssimo,
mas é uma realidade. Hoje em dia
raro éo compositor de bom nível
que tenha coragem ou condições
de fazer sua música concorrer no
carnaval. Como todo mundo sabe,
a música de carnaval é atualmente
uma indústria controlada por uma
organização vastíssima e misterio-

'- sa, uma máquina de produção em
massa, uma máquina de ganhar
dinheiro. Essa música invariável,
sem gôsto, estereotipada, chata, só
serve mesmo para ímbecílízar ho-
mens e mulheres que se contentam
com o falso prazer da histeria co-
letiva sexo-alcoólica dos bailes

(não confundir com a manifesta-
ção empátíca do povo nas batu-
cadas de rua).

A única música, autêntica que
ainda vive o carnaval é a da Es-
caia de Samba. Mas a Escola de
Samba, apesar do seu vigor ínter-
no, de sua resistência porque tra-
dícíonal, dificilmente resistirá à
tentativa, cada vez maior, de ex-
propriação oficial.

A Escola de Samba, transfor-
mada em espetáculo para turista,
tem todos os seus valores de au-
ten ticidade.

Depois morrerá, como morreram
o samba e a marcha de carnaval.
E restará mais um silêncio do

povo, em benefício do caça-níqueis
do Departamento de Turismo.

ACADEMIA

A antiga Academia de violão fi-
cava na rua 5 de julho. Sob a di-
reção de Carlos Lyra, a Academia
reunia ótimos professôres de violão

e jovens compositores como Oscar
e Ico Castro Neves, Normando, Ohí-
co Feitosa e outros. Era lá que
fervia a bossa nova pelos idos de
59 e 60. Foi importante.

Agora Carlos Lyra anuncia uma
nova academia de violão da qual
é o Diretor Artístico, cabendo a Di-
reção Comercial a Otávio Terceiro.
A nova academia se propõe a dar
cursos de violão moderno popular
e clássico, técnica, harmonia e mú-
sica através do violão, solfejo, teo-
ria e piano, além de seminários e
conferência e um programa de
bolsas de estudo. Elementos jo-
vens da. nova geração musical, os
mais conceituados, serão os profes-
sôres. Inscrições, já abertas na rua
Dias da Rocha, 81, casa 5, telefone
47-5197, sede da nova academia.

Espero que a iniciativa possa
contribuir para despertar, na mo-
cidade, o gôsto pela nossa música
popular autêntica e de bom nível.

E' sempre uma maneira de com-
bater a péssima música comercial
nacional ou estrangeira, inclusive
aa.tual falsa bossa nova-.

I-----------------------~----------,-~-------------
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A bomba estourou logo no 1ll1l!1O do
ano. O Govêrno do Estado da Guana-
bara contratara uma equipe de arqui-
tetos estrangeiros para planejar o de-
senvolvimento urbano do Rio de Janei-
ro, até o ano 2.000. A data limite, ano
2.000, e a origem dos planejadores,
gregos do escritório Doxíadís Interna-
cional Associados Companhia Limitada,
conferiram à notícia um clima próprio
de algumas novelas de "scíence-
fiction".
Passado o momento de estupetação,

- ninguém conseguia se conformar
com o fato, nem entendê-Io, - come-
çaram a surgir as manífestações de de-
sagrado e protesto.
O IAB-GB, foi a primeira entidade a

se colocar contra. Na véspera da assi-
natura do contrato uma emissora de
televisão do Rio transmitiu uma curta
entrevista de um dos diretores do IAB-
GB, na qual ficou definida a posição
do órgão de classe dos profissionais de
arquitetura. Os arquitetos não podiam
compreender que no momento atual,
após uma longa campanha pela difu-
são dos princípios de planejamento ur-
bano e pela criação de uma consciên-
'cia pública dos problemas dos aglo-
merados humanos brasileiros, o govêr-
no de uma das mais importantes uni-
dades da federação, centro de irra-
diação cultural dos mais significativos,
fôsse buscar fora do país os elemen-
tos técnicos necessários ao equacíona-
mento dos seus problema urbanísticos.

OS FATOS

9-1-1964 - Assinatura do, Contrato
:- Primeira nota oficial de protesto.
No dia em que o Govêrrio do Estado

'assinou o contrato com a Dixiadis ln-
\.. ternacíonal Associados Companhia Li-

mitada' de Atenas, Grécia, a Comissão
Diretora do IAB-G;B emitiu uma nota
oficial na qual manifestava sua es-
tranheza, afirmando:
"1) o equacionamento dos problemas

urbanos exige um proíunde conheci-
mento das condições gerais do VII

Congresso Internacional da UIA, orga-
nismo consultor do UNESCO, que re-
comenda acs países o preparo de "de
quadros de arquitetos que, dotados de
profundo conhecímento da realidade
nacional, possa atuar com tôda a efi-
ciência, elaborando seus próprios pla-
nos, sem ter que os Importar",
2) Coerente com êste príneípío o IAB-

OB apoia e vem se batendo pela apro-
vação de projeto de lei, em curso na .
Asembléia Legisãatíva Estadual, que es-
tabelece condições necessárias ao equa-
cionamento dos problemas urbanos do
Estado.
3) Diante da importância dêste as-

sunto para a comunidade carioca cons-
tituiu-se a Comissão, composta pelos
arquitetos Harry James Cole, Luz Pau-
lo Conde, Maurício Nogueira Batista e
Wit-Olaf Prochník, para se inteirarem
dos detafhes do contrato hoje assinado
pelo Govêrno do Estado e proporem à
Diretoria as providências cabíveis.
O IAB-GB Iamenta o sigilo e a rapi-

dez com que foram ultimadas estas ne-
goeíações sem nenhuma consulta ou
comunicação prévia aos órgãos de clas-
se interessados, e manifesta sua pro-
funda preocupação ante as possrveis :
consequências dêste contrate. ao futuro
da comunidade carioca". -

Contrato não foi publícado

A maior dificuldade encontrada, pela
Comissão nomeada para se inteirar
dos têrmos e detalhes do contrato assi-
nado pelo Estado da Guanabara, esta-
va em que o contrato não f(>ra publí-
cado. Ninguém conhecia detalhes. A
única informação existente era a de
uma notícia publicada no Jornal do
Brasil, na qual foram transcritos frag-
mentos do texto contratual.
O IAB-GB, por ofício, solicitou da Se-

cretaria de Govêrno do Estado cópia do
contrato firmado com a Doxíadís In-
ternacional. Não recebeu resposta. A
Comissão tentou ser recebida em au-
diência pelo Secretário de Govêrno. Não
conseguiu.

15-1-1964: Carta ao Governador
Enquanto a Comisão tentava, por

todos os meios, obter elementos que a
capacitassem a se desincumbrr de sua
tarefa, o presidente do IAB-GB, diri-
gia-se ao Governador do Estado, recor-
uando a luta dos arquitetos cariocas
pela implantação de medidas de plane-
jamento global para a cidade ~ con-
fessou-a: proríssionais ligados ao pla-
nejamento urbano estao certos de
que " ... a consumação do fato, na
forma pela quaIL1'oi anunciado pela
imprensa da cidade, Significa um retro-
cesso na evolução do pensamento e da
experiência urbanística nacíonar", uma
vez que." ... os amplos fatores enVOlVI-
dos pelo planejamento global de uma
cidades como o Rio de Janeiro (. .. )
ao serem tratados por uma. equipe es-
trangeira, serão'fatalmentea.etorma-
dos, repercutindo, de forma desastrosa
e profundamente na formação de uma
cultura' de planejamento que se dese-
ja brasileira".
A éarta do arquiteto Maurício Rober-

to, presidente do IAB-GB, propunha ao
Governador do Estado a convocação de
uma reunião da qual participassem,
além da Diretoria 00 IA6-GB, "Os di-
retores dos órgãos de planejamento do
Estado, a Diretoria do Clube de Enge-
nharia e as diretorias dos demais
órgãos ínteressadcs", Nesta reunião, o
Governador poderia fazer uma expla-
nação sôbre o que levara a contratar
a Doxiadis e ouviria as ponderações
dos representantes das associações. O
debate franco entre o Govêrno, os téc-
nicos diretamente ligados ao planeja-
mento e os representantes de setores
representativos da comunidades, pode-
ria indicar "... a melhor maneira de
conduzir o delicado complexo de fatos,
circunstâncias e aspectos - socías, cul-
turais e eeonômíeos - que se tradu-
zem na conturbação do Rio de Ja-
neiro".
A carta do IAB-GB oferecendo uma

oportunidade para um democrático de-o
bate sôbre os assuntos que interessam
vítaimente a toda a comunidade cano-
ca, ficou também sem resposta.

Manifestações de SOlidariedade

IAB da Bahia: O Departamento da
;Bahia foi o primeiro a manifestar so-
lidariedade na luta que iniciavam os ar-
quitetos cariocas em defesa da cultura
brasileira de planejamento. E'm tele-
grama datado de 11-1-963 os arquitetos
da Bahía afirmavam: "tomando co-
nhecimento atravez vespertino local vg
tentativa esbulhe arquitetura brasílei-
ra vg contratação arquitetos estrangei-
ros ai'im elaborar plano diretor Gua-
nabara vg colocamo-nos disposição co-
legas Guanabara lutar preservação cul-
tura nacional pt".
Logo a seguir, outras manifestações

começaram a chegar, de todos os pcn-
tos dos país e da Guanabara. O enge-
nheiro Helio de Almeida, presidente do
C.E. telegrafou ao Governador do Es-
tado estranhando a contratação de
profissionais gregos para estudos urba-
nísticos para o Estado.
IAB de Brasilía, O Departamento de

Brasilía, em ofício, hipotecou solida-
riedade aos seus colegas da Guanab'lra
dizendo: "o fate. cresce de ímportâncía,
Representantes da UME, o Diretório



pois, aproxima-se a comemoração do
IV Centenário desta cidade e não seria
agora, após tantas obras que êste Go-
vernador anuncia como prontas, e, até
então, altamente valorizadas pelos ar-
quitetes da Guanabara, que o coroa-
mento das mesmas e o planejamento
para o futuro, devesse escapar às mãos
dos valorosos profissionais cariocas".

IAB de Goiás. A Delegacia de ooíás
"acompanhando pelos jornais rumoro-
so caso contrato plano diretor Guana-
bara autêntico menosprezo arauitetos
brasileiros que até aqui contribuiram
eficazmente e seguros nossa realidade
profissional vg donde ser sabída nossa
influência e contribuição internacional
em arquitetura e urbanismo pt coloca-
mo-nos dlspcsíção colegas Guanabara
a tomar defesa daquilo que representa
nossos ideais e reivindicações.

IAB - do Rio Grande do Sul. O De-
partamento do Rio Grande enviou ofí-
cio ao Governador do Estado da Gua-
nabara, estranhando a assinatura do
contrato com o escritório grego Doxia-
dis, visando a formulação de um pro-
grama a longo prazo de desenvolvi-
mento urbano da Guanabara. e solici-
tando do Govêrno, a reconsideração da
"solução adotada para obter o plane-
jamento, sem dúvida necessário, ao Es-
tado da Guanabara, de modo a que nos-
sos profissionais capazes e mais entro-
saods no meic>em que devem atuar,
recebam a incumbência dessa tarefa, a
qual temos absoluta certeza executarão
de modo brilhante. .

Sindicato de Engenheiros do Rio de
Janeiro: O eng. Luiz Santos Reis, pre-
sidente do S.E.R ..J. hipotecou, por te-
legrama "integral solidariedade campa-
nha contra entrega urbanismo Ríe fir-
ma estrangeira vg considerando-se
também atingido agresão sofrida.
Associações estudantis: A "E:x:ecutiva

l\;"acionalde Estudantes de Arquitetura
e Urbanismos", o Diretório Acadêmico
Atilic>Correia Lima, da Faculdade Na-
cional de Arquitetura, o Conselho de
Acadêmico da Escola Nacional de En-
genharia, assinaram notas de protesto
e hipotecaram solidariedade na luta
contra a contratação da Doxiaçiis In-
ternacíonal Associados, liderado pelo
Instituto de Arquitetos. .

Ação do IAB-GB

A Comissão deignada. pela Diretoria
do IAB-GB~não tendo conseguido ob-
ter maiores detalhes sôbre o contrato,
apresentou na reunião do dia 16/1/64
relatório das suas atividades onde
tecia considerações sôbre aspectos do
planejamento urbano no Brasil e a in-
trodução de um escritório internacio-
nal de planejamento no País, e reco-
mendou a Diretoria do IAB-GB, além
da convocação da Assembléia Geral,
que se mantivesse "uma campanha es-
clarecedora do que representa como
eonsequência para a cultura nacional
a contratação da firma grega e que
se divulgue de maneira clara e objeti ..
va, ao a~cance de tcãos os setores cul-
turais os princípios básicos do plane-
jamento e a sua importância para a
coletividade. Recomendava, ainda, que
"caso fracassem tôdas as tentattvas de
acôrdo, caso a intolerância, a prepo-
tência, prevaleçam, é necesárlo que se

tome o fato como Iiçâe e, com a coope-
ração de tôdas as camadas da popula-
ção brasileira, se empreenda uma luta
para impedir que fatos dessa natureza
se multipliquem pelo Brasil afora, le-
vando atrás de sí tôdas as deeorrêncías
de uma dependência cultural que jul-
gávamos já coisa do passado.

o Conselho Superior de, IAB

O IAB-GB, imediatamente após a no-
tícia da contratação da Doxiadis, per-
cebendo até onde poderiam ir as con-
sequências do ato do Govêrno do Es-
tado da Guanabara, e concluindo, que
o fato extravasava o âmbito de ínte-
rêsse do Depatramento, comunicou o
fato oficialmente à Diretoria do Con-
selho Superior do IAB~que o convocou
para uma reunião conjunta.

O vice-presidente do IAB, arquiteto
Jorge Moreira, em contrato com o Ga-
binete do Governador do Estado, con-
seguiu que fôsse remetida ao IAB uma
cópia do contrato assinado com a Do-
xiadis. Na reunião conjunta das duas
diretorias, do Conselho Superior e do
IAB-GB, realizada em 21-1-64, foi dado
conhecimento do conteúdo do contrato
e emitida uma nota, na qual as duas
diretorias concluíam "inicialmente que
o mesmo (contrato) está em discord'ân-
cia com os nrmcipios básicos que o
IAB defende intransigentemente e de-
liberaram que o IAB-GB estude minu-
ciosamente o referido documento a fim
de que, em nova reunião conjunta das
duas diretorias. sejam afixadas as al-
terações julgadas índispensâveís para
permitirem a colaboração do Instituto
de Arquitetos do Brasil com o Govêrno
do Estado, na elaboração de, um Plane,
Diretor para o Estado da Guanabara.

AssembléIa Geral do IAB-GB

Instalada. no dia 23-1-64 'declarou-se
em assembléia permanente até que a
Comissão - nomeada pela biretoria do
IAB-GB, de acôrdo com a decisão to-
mada ..juntamente com 'O Conselho 'S'u-
perior, e por ela uma ampliada -- con-
cluisse os estudos sôbre o contrato. A
Assembléia Geral emitiu uma nota na
qual decidia, após conhecer os têrmos
do instrumento firmado pelo Govêrno
'Estadual:
"1 -.Levar ao eonhecimento dos pro-

fissionais interessados em problemas
de planejamento eà população carioca
os têrmos do contrato.
2 - Repudiar o ato do Gevêrno Es-

tadual por consíderá-Io incompatível
com o nosso estágio de desenvolvimen-
to técnico e atentatório à cultura bra-
sileira
3 - Nomear uma comissão para

prestar amplos esclarecimentos sôbre o
referido contrato e a. posição assumida
pelos arquitetos."

ARQUITETURA, pretende no próxi-
mo número trazer aos seus leitores a
continuação do "caso Doxladís", em
maiores detalhes, apresentando mani-
festações pessoais de inúmeros arqui-
tetos e de outros profissionais ligados
ao planejamento, e que bem represen-
tam a intensa e negativa repercussão
do ato do Govêrno do Estado da Gua-
nabara.

GIANFRANCO
Reprodução de obras antigas e modernas

':' murais
'" armários
'" biombos
Colocação em:

Rua Hilário de Gouvea, 66 S.L. 210
rec.z'tel, 37-5857 (esq. Av. Copacabana)

'Serraria Santana lt~a.
COMPENSADOS EM GERAL

DURATEX - FORMIPLAC E EUCATEX

MADEIRAS E MATERIAIS

PARA

MARCENARIAS E CONSTRUÇÕES

28 ANOS DE

TRADIÇÃO E

BONS SERV:~ÇOS

Rua Santana, 149/151
Rio de Janeiro

Telefone
23 - 6131
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JUSTIÇA RECONHECE DIREITO DO
ARQUITETO

Na prática profissional a história é,
íntelízmente, das mais corriqueiras. O
arquiteto é chamado para elaborar um
estudo ou anteprojeto destinado a al-
gum empreendimento. Esfalfa-se, ten-
tando-ss conciliar os diversos fatôres
em jôgo, - os ínterêsses do cliente,
as condições financeiras, programáti-
cas, construtivas e as prescrições le-
gaãs - para stntesá-Ios .denrro de
uma concepção que espelhe a sua con-
dição de planejador e criador. Conse-
guido o intento, entrega seu trabalho
ao cliente que o aceita. O empreendi-
mento. entretanto, por razões comple-
tamente alheias à vontade do arqui-
teto, não se concretiza. O cliente,
usando uma lógíca absurda, acha que
nada deve ao profissional. Parece men-
tira, mas é verdade. "Clientes" dêste
tipo exístem oaos anontea. Difícil é
encontrar um arqutíeto que não te-
nha com "êles'' tido contato.

No caso que vamos destacar, os ar-
rmitetos Maurício e Saul Ts.rnapolskv
fizeram para Domingos F'rutuoso Ro-
drigues, estudos e projetos nara cons-
trução de um prédio misto de três pa-
vimentos. Por motivos independentes
d~ vontade dos arquitetos. a constru-
rijo não chegou a ser efetuada, e o
cliente, muito naturalmente, achou que
nada lhes devís.. Inconformados com a
recusa de pagamento dos honorários
devidos, os, arquitetos recorreram à
.Tnstica e o Juiz da 9.a Vara Civil do
Estado da Guanabara. Dr. José Can-
dido Sampa,io de Lacerda, em notável
sentença condenou o réu a pagar a
justa remuneração ao trabalho.

ARQUITETURA, dentro do seu prin-
cípio de lutar intransigentemente na
defesa do exercício profissional, não
poderia deixar de destacar e registrar,
para conhecimento de todos os arqui-
tetos brasileiros, a sentença do Magis-
trado da 9.a Vara Civil, Dr. Jozé Can-
dido Sampaio Lacerda, lavrada em 25
de novembro de 1963.

A Sentença
"O trabalho dos AA. está devida-

mente comprovado. Foram êles os au-
tores do projeto, tendo realizado . os es-
tudos necessários para tanto, como faz
ver o perito desempatador, em seu
.laudo quando da resposta ao 1.° quesito

dos AA. (fls. 92). Também foram êles
os responsáveís pela aprovação do pro-
jet.o, tanso que tiveram do Reu pro-
curaçâo para êsse fim. Não feram pa-
gos, todavia, pelos seus: servlçosr. A
ímportâneía de Cr$ 16.000,00 alegada
pelo Réu, sem qualquer comprovante,
não p.oderiade forma alguma corres-
ponder aos honorários dos AA. como
arquitetos. Quand.o multo podeeia cor-
responder ao pagamento dos trabalhos
do desenhista. Em falta d~ qualquer
prova nesse sentido, não poderá, po-
rém, ser computada tal verba a seu
favor. Assim, os honorâríos dos AA.
só poderão ser calculados com base na
tabela organizada pelo órgão técnico
especializado, isto é. pele. Jnstituto úe
Arquitetos do Brasil, em fac.e do que
dispõe o Códig.o de Ética Profissional,
aprovado em Assembléia Geral Extra-
ordinária do Departamento do Estado
da Guanabara de 30 novembro de 1961,
queestabe~ece, outrossim, nãe pode-
ren-, os arquitetos fazer quaisquer des-
contos na Tabela respectiva. Dêsse
modo o valor atribuído só pode ser o
de Cr$ 118.000,00, como salienta o pe-
1'1\+..0 desempatador, na base da tabela
de 1061, énoca em que foi aprovado o
projeto: Entretanto, eomo nessa oca-
slão não perceberam seus honoráríos,
just.o é que tais honorários sejam re-
,,"'truf;urados em face da Conjuntura
Econômica, tendo em vista o aumen-
tr. do nível do custo de vida, que em
1961 tinha por índice 583 e em 1962,
data do ingresso em Juizo, 867. Sendo
assim, se em 1961, com índice 583 o
valor ora de Cr$ 118..00,00, em 1962,
com f.ndice 867 tería que ser de Cr$
175.000,00. A essa importância deverão
ser acrescidas as verbas de Cr$ .
69.000;00 pelas despesas com, despa-
chante, Cr$ 5.170,00 pela revalídação
da licença e 01'$ 3.38S,00 de emolumen-
tos, nos têrmos do fixado pelo desem-
patador, tendo em vista a documen-
tação constante dos autos, o que dá
um total d eCr$ 252.556,00.

Em tais condições e mais pelo que
dos autos consta, julgo precedente a
ação para condenar o Réu a pagar aos
AA. a quantia de Cr$ 252.556,00 (du-
zentos e cinquenta e dois mil quinhen-
tos e cinquenta e seis cruzíeros) , juJ,:os
de mora, custas e honorários de advo-
gado, que fíxo em 20% sôbre o valor
da causa dado na inicial".

FRANK LLOYD WRIGTH. NO BRASIIJ

Mliranda Neta" no "Folhetim do Jornal
do Comércio de 8 /XII/63, ao fazer hís-
tória da Associação dos Artistas Brasi-
leiros lembra a passagem de FLW pelo
Brasil, em 1930 (?) quando veio, jun-
tamente com Eliel Saarnen, julgar o
concurso para o Farol de Colombo. Em
sua autobiografia, FLW relata os dias
que passou no Rio, dizendo que o seu
intérprete foi o Herbet Moses, então
repórter de "O Globo" e se refere ao
ambiente de exaltação existente na Es-
cola Nacional de Belas Artes, onde os
alunos lutavam para reformá-Ia.

A nota de Miranda Neto é mais ame-
na, prende-se a homenagem prestada
pelo Instituto de Arquitetos ao tamoso
criador norte-americano e o discurso ne
saudacão proferido nor Nestor de Fi-
gueiredo, então presidente do IAB.

"Outre. nome Que iria para os anais
rla Associacão: Frank Lloyd Wri2'ht. O
Instituto de' Arquitetos do Brasil. de
Que Nestor de Figueiredo era nresiden-
tP.. ofereceu um almôco no Automóvel
Olub« (o antigo e elengantíssímo Club
rlos Diários) ao zrande arquiteto norte-
amer+cane, Em seu discurso. Nestor de
Figueiredo, afirmou ser Wril!'ht o cria-
dor do romântico na arauítetnra em
nossa época. Frank Lloyd Wright emo-
cíonou -se e declarou: "Pela nrimeira
vez ouco uma. interuretacão sôhre 1", fi-
nalidade senthr •.ental de minha "ar-
auitetura". E foI 102'0fazer uma cenfe-
rêncía na Associaçã.o sôbre "O român-
tico na Arquitetura Contemporânea".

"O precursor da arquitetura moderna
(bem antes de Le Corhusíer, Frank
Lloyd Wright apontava para a funcio-
nalidade) é de falto, no fundo, um neo-
romântico. Jsso foi multo bem sentido
e visado por Nestor de Figueiredo há
mais de trinta anos".

ARQUITETURA está fazendo um le-
vantamento da passagem de Frank
Lloyd Wright pelo RiJ. Apelamos aos
nosos leitores para que nos enviem
rotos, recortes de [ornaís, publicações,
depoimentos dos que com êle privaram,
enfim tudo aquilo que tenha relação
com a estada de FLW no Brasil,

MNB



URBANIZAJÇAOE INDUSTRALIZA-
ÇAO NO BRASIL: Liquidação da pe-
quena Indústria Local.
cítando um trabalho do professor

Waldomiro Bazanella, assistente de
Sociologia Econômica da Fa.culdade de
Ciências Econômicas da Universidade
do Brasil, o jornalista Agostinho Rito
do "Correio da Manhg" traz ao grande
público alguns dados sôbre o cresci-
mento populacional e o processo de in-
dustrtanzação brasileiros que julgamos
oportuno transcrever.
O trabalho citado foi publicado na

revista "America Latina" do Centro La-
tino ~ericano em Pesquisas Sociais,
sob o título "Industrialização e Urba-
nização no Brasil".
A. R. destaca inicialmente a afirma-

ção do professor Bazanella de que "c.
sistema urbano do Brasil reflete um
processo de "eolonízação interna" e que
a pequena indústria local, nas áreas
atrasadas está perdendo o poder de
competição e sendo eliminada". E mais
que o sistema bancário pat;'ticular, ape-
sar das esforços dos bancos orícíaís,
tem funcionado como fonte de drena-
gem de poupança para áreas mais
adiantadas, estando as desigualdades
regronais, pelo livre jôgo do mercado,
se acentuando o podem conduza o
país a situações catastróficas.

Crescimento

"A população urbana do Brasil -
diz o professor Bazanella - cresceu
ue 4:>%e a rural de" apenas 16%. A
prírr.eíra. absorveu 5,8 milhões de pes-
soas do incremento demográfíeo total
de 10,5 milhões, ref~rentes ao decê-
nio de 40-50. O número de cidades com
mais de 20 mil habitantes subiu de 54
em 1940 para 89, em 1950 e as aglo-
merações de 20 a 50 mil habitantes
que duplicaram em número 9 popu-
lação, passando de 6,3 milhões para 103
milhões.
"As de mais de 10 mil habitantes ab-

sorveram 2,7 milhões de pessoas, isto é,
cerca de 47% de acréscimo da pcpula-
ção urbana, no período dado, '0 cres-
cimento da população das 141 cida-
des, que contavam mais de 16 mtH ha-
bitantes, no seu conjunto, em 1940, não
variou muito nas diversas áreas: 47,6%
na "área atrasada", 46,1% na "mode-
rada" e 50,3 % na "adiantada". A ur-
banizaç.ão ocorre, portanto, em tôdas
as áreas independentemente do está-
dio do desenvolvimento econômica e
social.
"Verüicamos que as cidades de 10 a

100 mil habitantes apresentam, em
conjunto, taxas similares de cresci-
mento, 42,3% - 40,1% e 42,5% para os
grupos de cidades de .10.00 - 20,000 -
50 000 e 50.000-100.000 habitantes res-
pectivamente. Entretanto, as cidades
de mais de 100.00 habitantes cresce-
ram aceleradamente, isto é, de 53,9%.

Industrialização

Cêrca de 1. 399.307 pessoas (de 10
anos-em diante) eram empregadas na
indústria de transformação, em 1940.
Em 1950, houve um acréscimo de 71%
isto é, a indústria de transformação,
envolvia cêrca de 2'.392,952 pessoas,
Nas áreas referidas o ritmo de cresci-
mento da indústria, nas 141 cidades é

Como é gostoso dormir com o barulho da chuva!
Muita gente se preocupa com tempestades, Mêdo do teto cair, Mas eu sou
previdente, Não quis saber de materiais não construtivos para o fôrro da
minha casa, Usei a cabeça, E o trabalho andou mais depressa. E ainda fiz
economia, Meu sono tranqüilo ficou garantido quando colocaram esta placa
na construção da minha casa:

~~f7
LAJES VOLTERRAIA[g.~
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Lajes pré-fabricadas para pisos e forros, Lajotas de
cerâmica ou de concreto. Lajes "X" com armação
cruzada para casos especificos. Consulte-nos para
maior eficiência de sua construção, -

SÃO PAULO (Barão de Itapetininga. 151-:- 110 - Fone 35-7245). - RIO (Rua da Lapa, 180
5.° - Fone 22-5470) - BELO HORIZONTE (Rua São Paulo. 893 - 8,0 - Fone 4-1326)
RIBEIRÃO PRETO (Rua Alvares Cabral, '576 - Fone'37,Qn, - BRAS/LIA - RECIFE



muito desgiual. Na área "atrasada" o
pessoal empregado cresceu apenas de
32,·7%, percentagem pouco superior ao
crescimento da população, Nas .áreas
"moderadas" o Crescimento foi de
59,3% e nas "adiantadas" de cêrca de
7<1,7%.
Isso confirma a verificação de que o

desenvolvimento industrial tende a ser
cumulativo, isto é, o desenvolvimento
aumenta nas regiões mais desenvolvi-
das, uma vez que a população brasilei-
ra cresceu em 25,8% na área "atra~-
da", de 11,9% na área "moderada" e
30% na "adiantada". Deve-se notar,
que a disparidade nos ritmos de .au-
mente às correntes migratórias inter-
nas em benefício da área "adiantada",
que teve um saldo migratório positivo
de 741.841 pessoas no periodo Intercen-
sitário, enquanto o saldo negatívq fe,i
de 663.575, na "moderada" e na "atra-
sada" o saldo, também, negativo foi
de 133.439 pessoas.
Tomando por base a relação entre-a

percentagem do crescimento urbano,
tem-se como') resulitado o indice de
75,6% para "atrasada", 160 para a "mo-'
derada" e 147 para a "adiantada". Há,
assim, uma diminuição na percentagem
da população na indústria de transfpr-
mação nas cidades consideradas _na
"área atrasada", já que a sua popula-.
cão urbana cresce mais aceleradamente
dc> qUe a população industrial.
Na área "atrasada" a população das

cidades cresceu de 404.707 pessoas, en-
quanto a população industrial aumen-
tou de apenas 22.653, o que significa
uma absorção de apenas, 5,~% na in-
dústria. Na área "moderada" a capa-
cidade do incremento populacional pela
indústria.foi de 12,4% e, na "adianta-
da" de 19,5%.
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Concentração

Há uma evidente transformação na
composição ooupacíonal da população,
se tomarmos a participação percentual
da população industrial, das diversas
zonas, sôbre o total. Na "área adianta-
da" somavam-se, em. 1940, 75% da po-
pulação industrial dos municípios con-
siderados, e em 1950, 78 % enquanto a
participação dos municípios da "área
atrasada" caia no mesmo período _de
7,9% para 6,2% e na "moderada" de
17,1% para 16,2%. Nota-se, com evidên-·
das, diz o professor Bazanella, uma
tendência acentuada para industriali-
zação' estando o processo, entretanto,
beneficiando unilateralmente 'a' parte
já mais desenvolvida, do país.
Do ponto de vista industrial a "área

atrasada" não só está estagnada como,
relativamente, em retrocesso. Concorre
para isso, também, adisparidade entre
as diversas áreas a migração dos fato-
res de mão-de-obra 'é capitais da área.
menos d.esenvolvida para a área adian-
tada. '
Confirmando tal migração dos faro-

res de capital observa-se, apesar da
pequena capacidade de poupança da
área menos desenvolvida, que o sistema

I.. bancário particular tem funcionado
como fonte de drenagem de poupanças
para a área adiantada. Os bancos ofi-
ciais, entretanto, para oontrabaíançaz a
ação dos bancos particulares, aplicam
nas regiões menos desenvolvidas muito
mais do que OS recursosnelas captados.

A "área adiantada" e "moderada",
com exceção das cidades de 20.000 ha-
bitantes. As cidades que proporcíonal-,
mente mais cresceram, industrialmente,
foram. as da classe 50.000-100.000 habi-
tantes.
No conjunto, as percentagens da ab-

sorção do efetivo urbano foram de 5,6%
na "área atrasada", 12,4% na moderada
e 19,5% na "adiantada".

Industrialização e Urbanízação

Em todos os grupos de cidade (10-20
mil, 20-50 mil, 50-100 mil, e mais de 100 ~(J
mil habitantes), segundo C> tamanho, a
tendência é a mesma que para o con- O
junto. Conclui-se que as cidades da. (Jl
"área atrasada" estão regredíndo índus- ü>
trialmente, com exceção das cidades de
50-100 mil, enquanto que na "área mo-*
derada", é mais acentuada a industria-
lização que a. urbanização. ,....--- __

,;

O professor Waldemiro Bazanella
considerou como área "atrasada", no
seu estudo, os seguintes Estados: Ama-
zonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará,
Rio Grande do NOde, Paraiba, Alagoas,
Sergipe, Espirito Santo, Mato Grosso e
Goiás, ou sejas das regiões de Norte e
Nordeste, com exceção de Pernam.buco,
Centro-Oeste e Espírito Santo. Como
área "adiantada" estão os Estados: Rio
de Janeiro, Guanabara, São Paulo, Pa-
raná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul.
O crescimento urbano independe se-

gundo os dados obtidos e verificados,
em larga medida, da industrial.ização
derada", é mais acentuada a industria-
lização, em têrmos relativos, é indepen-
dente em grande parte, do tamanho
das cidades, sendo mais acentuado,
porém, nas cidades de tamanho médio,
de 50.000-100.000 habitantes.

População Terciária

A população terciária (pessoa de 10
anos e mais empregadas no ramos de
comércio de mercadorias, comércio de
móveis, transportes e comunicações, ad-
ministração pública, defesa nacional e
segurança pública, profissões liberais,
serviços e atividades sociais) nas 141
cidades consideradas, apresentou um
crescimento de 67,3%, no decênio con-
siderado, passando de 1.770.535 'pes-
soas para 2.962.905.
O professor Bazanella, examinando o

eomportamento da população tercíáría,
errarelação 'às áreas citadas, conclui que
o ritmo de crescimento do terciário, na
fase atual do Brasil, apresenta as se-
guintes características: a) dependente
i'undamentalmente do crescimento ur-
bano; b) - quanto maior fôr a cidade,
maior o incremento relativo a tereíá-
rios; c) - o maior grau de desenvolvi-
mento econômico acentua, embora em
parcela pequena, o crescím..ente do ter-
cíárío. '

Mão-de-obra

Foi na área chamada de atrasada
que se apresentaram percentagens me-
nores de absorção da mão-de-obra ati-
va, nos setõres secundários e terciários.
No grupo de 10 a 50 mil habitantes, na
referida área, a percentagem da absor-
ção de mão-de-obra foi de, apenas
25%, enquanto na "área adiantada"
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foi de 5Ó%.Nas cidades de mais de 50
mil habitantes o índice fDi de 40%.
Tal verificação, segundo o estudo em

questão, possui implicações importan-
tes. Revela as migrações rurais-urbanas,
na área atrasada, não se devem explí-
car pela "atração" das cidades, em fun-
ção da procura de mão-de-Obra. Ao
contrário, indica que o desemprêgo nas
cidades da referida área é generalizado,
em primeiro lugar, porque tais cidades
estão regredindo na industrialização,
não havendo, portanto, perspectivas de
ensprêgo no setor secundário. Por sua
vez o crescimento do setor terciário é,
na maior parte, função do crescimento
urbano, não parecendo possível prever
a incorporação de muito mais de 30
a 35% do incremento urbano a êsse
setor, em todas DSgrupos de cidades e
em tôdas as áreas.

A suposição de que nas áreas adian-
tadas há pleno emprêgo poderá levar-
nos a admitir que 50 a 52% do incre-
mento urbano pode destinar-se' à mão-
de-obra ativa, sendo 30 a 32% nosetor
terciário e 20 a 22%, no sectlpldário.
Assim, poderíamos concluir que na área
atrasada, das 405.000 pessoas que

" f.oram, absorvidas pelo contingente ur-
bano, 120mil a 130mil poderiam teóri-
camente ser somadas à atividade ter-
ciária e de 80 a 00 mil às atividad.es se-
cundárias .

Conclusões

fatima fatima
fatima fatima

o estudo do professor Waldemiro
Bazanella, revela, ainda, que a tendên-
cia é para uma difereneíação mais
acentuada entre as funções das cidades
das várias áreas do país. As cidades da
"área atrasada", após lenta liquidação
de suas indústrias, íneípíentês, passam
a exercer funções quase que exclusiva-
mente de entrepostos comereíaís, isto é,
como supridora de matérias-primas,
trabalha e mesmo capital, à "ár,ea
adiantada". A tendência à integração
no plano nacional, entretanto, implica
na desintegração inicial da estrutura
social da área atrasada, em que á. eco-
nomia agrária se acha em crise estru-
tural e a sociedade, como um todo, mar-
ginalizada.

A pobreza das cidades atrasadas é
que leva a pensar freqüentemente na
superurbanização, m.'1S isso não passa
de um desvio de "óptica do observador",
Nàs cidades a miséria é mais concentra-
da e por isso mesmo, mais visivel.
A tendência do desenvefvímento desí-

gual e cumulativo vai alargando o hiato
que separa as diversas áreas do país. A
industrialização, que dependeu do lento
progresso tecnológico nos países que
viveram a revolução industrial do século
XIX, está ocorrendo firuscamente nos
países que atualmente se industriali-
zam, de modo qUe o tmpacto é mais
violento e as medidas para os necessá-
rios ajustamentos devem ser mais dra-
máticas. É de se temer que as desigual-
I.dades regionais, pelo livre joga do mer-
cado, se acentuem a tal ponto que con-
duzam a situações catastróficas. O sis-
tema urbano reflete tal processo de
"colonização" interna, em que a peque-
na indústria local, na "área atrasada",
está gradativamente perdendo o poder
de competição e sendo eÍiminadao .. .,
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executou os serviços
de ventilação do
••Volla Redonda no O
primeiro navio a motDr
construido no Brasil
para grande cabotagem.
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MACHADO

O enderêço da ENEAU permanece:
Faculdade Nacional de Arquitetura -
Cidade Universitária - TIha do Fundão
-GB.

11 CONGRESSO INTERNACIONAL DOS
ARQUITETOS E TECNICOS EM MO-

NUMEl'i"l'OS
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O oongreso, realizado .sob os auspícíos
da UNESCO, será dírígído pela Divisão
de Proteção e Belas Artes a Antiguida-
des do Ministério de Instrução Pública
da Itália e terá lugar em Veneza, na
Fudação Giorgio Cini, de 25 a 31 de
maio do corrente ano. A Diretoria do
Conselho Superior da IAB iniciou' ges-
tões para formação da delegação de ar-
quitetos brasileiros, de acôrdo com a
solicitação do mEc.. Os trabalhos do
Congresso serão desenvolvidos segundo
o seguinte temário:

I - Técnica da escavação e con-
servação dos monumentos e
suas aplicações.

II - Problemas fundamentais de
estudo, investigação e restau-
ração dos monumentos,

- a) Método de escavação e res-
tauração das descobertas
arqueológicas.

b) Novos preparados químicos
e físicos para conservar an-
tigas esculturas.

c) Conservação, restauração,
reparos e utilização de Edi-
fícios Monumentais (casos
de importância particular).

d) Problemas relativos a pu-
blicações e divulgações.

III - Organização juridica adminis-
trativa de proteção dos monu-
mentos e do ambiente mo->

\..

spazio móveis e decorações limitada
concessionário exclusivo para a guanabara de
ambiente indústria e comércio de móveis S. A.

ambiente - spazio
uma linha completa de m6veis para escritório e
residência", desenhados por arquitetos de renome
internacional, satisFazendo as exigências e necessr-
dades contemporêneos de Funcionalidade e beleza.
consulte sem compromisso nosso departamento de plcnejcmento
rua barata ribeiro 200, loja fi teb 37 -6637 rio - gb
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l numental, dos centros históri-

cos e da paisagem.
a) legislação
b) serviços administrativos
c) serviços técnicos
d) formação de pessoal espe-

cializado
IV -- Contribuições substanciais à

história da arte e história da
cívílízação que resultem do es-
tudo e restauração dos mo-
numentos.

V -- Estudo preliminar das medidas
tomadas para proteger' o pa-
trimônio monumental, relativo
aos grandes trabalhos de in-
teresse público ante eventuais
ações bélicas. .

Durante a realização do Congresso
será mostrada uma exposição sôbre "A
Restauração" e proposta a criação de
uma Associação Internacional de Téc-
nicos de Restauração, com a sigla !C0'M
-- Conselho Internacional para Prote-
ção dos Monumentos e da Paisagem.

Co.NGRESSo. EM WASHINGTON

0' Congresso da Federação Panamerí-
cana de Associações de Arquitetura terá
lugar em Washington em meados de
1965. A Divisão Nacional de Concursos
e Assuntos Internacionais, (DNCAl) do
IAB, proporá a Diretoria do Conselho
Superior as medidas necessárias a par-
ticipação brasileira.

Co.NCURSo. PARA Co.NSTRUÇAo. DE
No.Vo.S EDIFíCIOS EM ADIS ABEBA

A UIA não aprovouo edital dêste
concurso, em virtude de os têrmos do
mesmo ferirem frontalmente o seu re-
gulamento de concursos, razão que
torna desaconselhável a participação
de arquitetos.

XII Co.NFERtNCIA INTERNACIONAL
DE SERVIÇO. So.C.IAL

Em Atenas, de 20 a 26 de setembro de
1964 reunír-se-á a XII Conferência In-
ternacional sôbre o tema: "Progresso
Social Através do Planejamento Sacia'!"
-- Papel do Serviço Social, e terá as se-
guintes subdivisões correspondentes a
cada uma das comissões:
l.a COMilSSAo.: o. Conceito do Pla-

nejamento Social
l' -- O têrmo "planejamento social".
2 -- O desenvolvimento social e o

planejamento social.
3 - Prováveis valores do progresso

social.
4 -- O desenvolvimento social e pla-

nejamento social.
5 -- A estrutura da sociedade e o

planejamento social.

2,a Co.l\lISSAo.: Pesquisa Social e
Planejamento social.

1- Investigação e análise das neces-
sidades sociais e dos recursos
sociais.

2 - Avaliação dos métodos emprega-
dos para atendimento das ne-
cessidades e utilização de recur-
sos.

3 - Relacionamento das entidades e
organização de pesquisas, com
os órgãos de planejamento.

4 - O "approach" inter-profissional
para pesquisa social, incluindo a
contribuição do Serviço Socia!.

, 3.a CÕMISSW; Estrutura Institucio-
nal e Administrativa para o Planeja-
mento Social

1 - Planejamento público e privado.
2 - Relacionamento entre os vários

órgãos de planejamento funcio-
nal e geográfico.

3 - Aspectos econômicos e flnancei-
ros do planejamento social nos
vários estágios de desenvolvi-
mento da região.

4 -- As Entidades de Serviço Social,
os Assistentes Sociais e o pla-
nejamento social.

5 -- Estrutura para execução dos
planos.

'6 -- A função das organizações inter-
nacionais no planejamento
social.

4.a Co.MISSAo.: Processo de Plane-
jamento Social

1 -- Estabelecimento de prioridades.

2 -- A coordenação de planos.'

3 -- Técnicos de planejamento (tra-
balho em equipe, etcJ e obs-
táculos ao planejamento.

4 -- Limitações da eficiência do pla-
nejamento social, limitações ine-
rentes ao processo do planeja-
mento social.

5 - A contribuição dos processos de
Serviço Social ao planejamento
social.

5.a Co.MISSAo.: Participação do Pú-
blico no Planejam.ento

1 -- Consciência das Necessidades
Sociais.

2 -- Interpretação dos ob]etívos do
planejamento social.

3 - Participação dos cidadãos, indi-
vidualmente e em grupo, no pla-
nejamento.

4 - Meios e canais de comunicação
e contrôle.

5 -- Papel do assistente social como
elemento estímulador da parti-
cipação do povo.

VIDROTIL - Mosáico Vidroso
Para revestimentos, pavímentações e decorações.

r
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iÃB'REUNE ASSEMBUIA NACIONAL

Na segunda quinzena de março do
corrente ano deverão reunir-se a As-
sembléia Nacional e o ConselhoSupe-
rior do Instituto de Arquitetos do Bra-
sil. A reunião deverá durar três dias e
terá lugar no Rio de Janeiro. O I.AB
custeará as despesas de viagem de todos
os delegados. Tendo em vista a realiza-
ção deste encontro, da maior impor-
tância para os arquítetos brasileiros, a
Diretoria do Conselho Superior solicita
a todos os Departamentos e Delegacías
o envio urgente dos seguintes elemen-
tos:
àr composição das atuais diretorias e

delegados junto ao Conselho e à
Assembléia

b) relação de associados, com ende-
reços

c) cópia dos estatutos em vigor
d) sugestões e estudos sôbre os temas

abaixo que oonstituirão, em prin-
cípio, a agenda das duas reuniões:
1 -:' tabela de honorários
2 - regulamento de concursos
3 - código de ética.
4 - regulamentação profissional
,5 - imposto de renda.
6 - modificação dos estatutos do

IAB e dos Departamentos e
Delegacias

7 - sócios industriais
8 - assuntos diversos

l!:ste material deverá ser encaminha-
do a Diretoria do Conselho Superior
até o dia 20 de fevereiro, impreterivel-
mente, afim de permitir à Secretaria
Geral a organização do material a ser
discutido. '
O encontro será da maior significa-

ção, pois permitirá' um confronto de
opiniões sôbre o estágio atual do mo-
vimento aquitetônico brasileiro e tõdas
vímento arquitetõnico brasileiro e tô-
das as suas implicações profissionais.
sociais e culturais.

ARQUITETOS E ENGENHEIROS
LUTAM POR EQUIPARAÇAO
A PROCURADORES - GB
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Art. i.o - Fica estendido aos veteri-
nários, médicos,' dentistas, economístas,
assistentes jurídicos, professôres da. en-
sino no segundo grau e normal, conta-
dores e técnicos de administração, do
Estado, do Tribunal de Contas e Auta,r-
quias Estaduais, desde que o requeiram,
o regime de tempo integral; na forma
do que estabelecem. os artigos 67 e 68
da lei n.? 276 de 28 de dezembro de
1962.
Art. 2.° -' Aos profissionais citados

no artigo anterior, bem como aos Ar.
quitetos, Engenheiros e Agrônomos, fica
assegurado o direito de também exer-
cer, em caráter particular, a sua prc-
fissã.o liberal, tora dos horári.os de tra-
balho em tempo integral.

Art. 3.° - O regime em tempo inte-
'gral dos Médicos será de, no máximo,
48 (quarenta e oito) horas semanais.

Parágrafo üníco .- Os Médic.os que
tiverem horáríos eorrídos (regime de
escala de Pronto Socorro), integraliza-
rão em outros horários o regime de tra-
balho em tempo integral, a critério das
respectivas Chefias.

Art. 4.° - O regime em tempo inte-
gral dos profissionais do ensino no se-
gundo grau e normal será de !M (vinte
e cinco) aulas semanais de eínquenta
minutos para o magistério diurno e de
20' (vinte) aulas semanais de quarenta
minutos para o magístério noturna ',

Art. 5.° - Os profissionais a que se
refere o artigo 1.° desta Lei, bem corno
os Arquitetos; Engenheiros e Agri)l1o·
mos, que tenham mais de 65 anos de
idade e mais de 35 anos de serviço pú-
blico prestado à anfiga Prefeitura d.o
Distrito Federal e Estado da Guana-'
bara, ficam. incluídos no regime de
tem'Po integral, se optarem por êsse
regime até 30 dias após a publicação
desta lei.
Parágrafo único - Os profissi.onais

que fizerem essa opção, na forma do
presente artigo, gozarão das vantagens
eoneedídas pelo Decreto número 1.591
de 18 de março de 1963, que regula-
mentou os artigos 67 e 68 da Lei n.O
276 de 28 de dezembro de 1962, se, no
requerímento de opçã.o, compromete-
rem-se a aposentar-se somente por
compulsôría ou invalidez.

Art. 6.° - Fica assegurado aos servi-
dores do Estado da Guanabara, Tribu-
nal de Contas e Autarquias Estaduais;
portadores de diploma de nível supe-
ríor, cujo exercício é regulado pelo De-
creto Federal n.O23.569 de 11 de dezem-
bro de 1933, remuneração igual à dos
servidores de que trata a Lei n.o 210 de
5 d.e novembro de 1948.

Art. 7.° - Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação revogadas as
disposições em. contrário,"

o Governador do Estado da ouana-
bara vetou integralmente o projeto de
lei n.? 455-A - substítutívo da Comis-
são de Administração e Redação ao
projeto n.o 455, oriundo de Mensagem
do Poder Executivo. O substitutivo vi-
sava equiparar os vencimentos dos ar-
quitetos e engenheiros do Estado aos
dos procuradores do Tribunal de Con-
tas. Servidores do Estado estão empe-
nhados na mobilização total da classe
para conseguir da Assembléia Legisla-
tíva a derrubada do veto. Comissões de MONUMENTO A FUNDAÇAO
arquitetos e engenheiros foram constí- DE· GOIANIA
tuídas para entrar em contato com os O Govêrno do Estado de Goiás, com

\.. órgãos da classe (Instituto de Arquite- a colaboração da Delegacia do IAB de
tos, Clube de Engenharia, Sindicato de
Engenheiros etc) e articularem o movi-' Goiás está organizando um concurso
mento de opinião favorável à legitima .público nacional de projetos para um
pretensão dos profissionais da arquíte- monumento à fundação da cidade de

h . Goiania. O Estado e os arquitetos goía-
tura e da engen ana, nos já estão procedendo o levantamento
Para maiores esclarecimentos damos da área na qual será erguido o monu-

o texto do projeto de lei vetado mento e preparando o programa.

lAR PROMÓVE EXPÓSiÇAÓ
DE SANTEIROS

O arquiteto Paulo de Albuquerque,
delegado do IAB no Pará, organizou
uma mostra de arte iconográfica apre-
sentando trabalhos de "santeíros" dos
séculos XVIII e XIX. A exposição foi
preparada com a colaboração de cole-
cionadores particulares e alcançou bas-
tante sucesso em Belém,

DOLLYWOOD - CONCURSO PúBLICO
INTERNACIONAL DE ANTEPROJETOS

DE CASAS

Foi lançado um concurso público de
anteprojetos, aprovado pela União In-
ternacional de Arquitetos, para a cons-
trução de residências unífamíllares
em um loteamento (600 lotes) em
Monte Olympus, no centro das colí-.
nas de Hollywood, Oalírornía ,
O concurso está aberto a todos os

arquitetos e "desígners" pertencentes
aos países membros da UIA. As ins-
crições deverão ser solicitadas a Mr.
George Vernon Russel, M.ount Olympus
Domes Competition, 410 Nc.rth Rose-
nell Terrace, Los Angelles 26; CalHor-
nia, USA, antes de 20 de março de
1964.

Programa

O programa consiste em proj etar ca-
sas destinadas a três famílias distin-
tas, de interêsse e idades diferentes.
Tôda informação necessária e concer-
nente a êste concurso será enviada aos
concorrentes inscritos, que poderão
optar por um dos 3 tipos' de casas, ou
pelos três.

Juri

O Juri será composto de sete mem-
bros' dos quaís 3 serão de outras na-:
ções , Pierre Vago, secretário geral da
UIA, será um dêsses três membros,
os nomes dos demais não foi ainda·
anunciado.

Prêmios
1.0 Prêmio (1 em cada categoria) 3
Grande Prêmio (atribuído ao melhor

dos 3 primeiros prêmios) US 5.000 -
US 5.000.
2.° Prêmio (1 em cada categoria) 3

a. US 2.500 - VS 7.500.
3.° Prêmio (1 em cada categoria) 3

a US 1.000 - US 3.000.
4.° prêmio (2 em cada categoria) 6

a US 500 - US 3.000.
5.° Prêmio (5 em cada categoria) 15

a US 100 - US 1.500.

Total - US 50.000.
Além dos prêmios concedidos, ao ven-

cedor do "Grande Prêmio" serão pa-
gos, como honorários, 12 1/2% do
custo da construção. Se o vencedor
não fôr arquiteto inscrito na Ordem
dos Arquitetos da Calífornia, êle de-
verá se inscrever ou associar-se a um
arquiteto da Califórnia, à sua escolha.
Os vencedores poderão receber seus
prêmios em um banco internacional,
10 dias após O-julgamento do concurso.

Os projetos deverão ser remetidos
até o dia' 5 de setembro de 1964 e de-
deverão chegar as mãos dos organiza-
dores até o dia 26 de setembro de 1964.



NORMAS PARA ANúNCIOS

GB-Decreto "N" N.o 121 - de 27 de
dezembro de 1963.

R, e g u I a m e n t a autorização para
anúncios, letreiros, placas, tabuletas,
cartazes, painéis, avísos,

O Governador do Estado da Guana-
bara, no uso de suas atribuições le-
gais decreta:

Art. 1.0 - Anúncios são tôdasas in-
dicações por meio de inscrições em ta-
buletas, cartazes, painéis, referentes a
estabelecimentos comerciais, indus-
triais, profissionais, cpnsultóríos, es-
critórios, casas de diversões etc., ou a
produtos de qualquer espécie .

Parágrafo único - Para os efeitos
dêste artígo, não se consideram anún-
cios as indicações por inscrições, pla-
cas, tabuletas ou avisos referentes a
negócio, indústria ou profissão exer-
cidos no prédio em que sejam coloca-
dos, desde que sejam colocados, desde
que sejam sucintos e objetivos.

Art. 2.° - E' expressamente proi-
bida a colocação de anúncios nos se-
guintes cases:

a.) dentro dos limites das fachadas
de edifícios, onde só é permitida a
colocação de letreiros:

b) quando sua colocação venha per-
turbar a perspectiva, depreciar o pa-
norama ou prejudicar direitos de ter-
ceiros;

-
i

c) em ou sôbre muros, muralhas,
gradis de parques, jardins ou outro
iogradouro público;

d) na pavimentação ou meios-fios
dos iogradouros públicos;
e) quando sejam escandalosos, em

linguagem ou alegoria, ou façam re-
ferências desairosas a indivíduos ou
insti tuições .

Art. 3.° - A colocação de anúncios
poderá ser concedida:
a) sôbre muros de terrenos baldios,

quando constituídos por pintura mu-
ralou revestimentos adequados, com
a prévia concordância do proprietário;

b) no interior de terrenos baldios,
desde que os respectivos anúncios cons-
tituam painéis emoldurados, colocados
sôbre postes aparelhados ou pintados
e que distem, no mínimo, 0,60 (ses-
senta centímetros) do alinhamento do
logradouro ou das vias de transporte.

c) sôbre edifícios de zona comercial
ou industrial ou dos núcleos comer-
ciais das zonas resídencíats, desde que
sejam luminosos e não prejudiquem o
aspecto de edifícios de acentuado va-
lor arquítetõníeo,

- -
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d) em tapumes .de obras de anda-
mento;

e) no interior de casas comerciais;

f) no interior de casas de diversões;

g) no interior de estações de embar-
que e desembarque.

Art. 4. ° - Todos os anúncios e
letreiros de qualquer espécie, uma vez
instalados deverão ser mantidos em
perfeito estado de funcionamento.

Art , 5.° - Os letreiros e anúncios,
de caráter provisório, de qualquer es-
pécie dependem de prévia licença.
Art. 6.° - Os requerimentos de li-

cença para colocação de anúncios, le-
treiros, ou painéis deverão mencionar:

a) local de exibição;
b) natureza do material;
c) dimensões e desenho detalhado;
d) teor dos dizeres;
e) se fôr iluminado - tipo de ilu

mínação ,

Art. 7.Q - O pedido inicial e des-
pacho dos processos de licença para
anúncios ou letreiros, inclusive colo-
cação de painéis, em qualquer de suas
modalidades, é atribuição privativa do
órgão regional do Departamento de
F'íscalízaçâo da Secretaria do Govêrno.
Parágrafo único - Do dospaeho do

órgão local do GDF, cabe recurso ao
Diretor do Departamento de Fiscali-
zação, da Secertaria do Govêrno.
Art. 8.0 - Os anúncios, tabuletas,

painéis, ete., uma vez licenciados, te-
rão uma inscrição no órgão próprio
do .GDF.
Art. 9.° - O Diretor do GDF bai-

xará as normas complementares neces-
sárias e resolverá os casos omissos.
Art. 10.° - 1l:ste decreto entrará em

vigor na data de sua publicação re-
vogadas as disposições e mcontrárío ,
R.io de Janeiro, 27 de dezembro de

lS63. 75.0 da Bepúblíca e 4.0 do Estado
da Guanabara.
C8.riosLacerda, Raphael de Almeida

Magalhães. (D.O. de 3-1-1S64, págs.
83 e 84).
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OB - BENS NATURAIS - PLANO DE
PROTEÇ.ãO

Lei u.o 406 - de 12 de novembro de
1963.
Institui o plano de proteção aos ber.s

naturais.

o Presidente da Assembléia Legisla-
tiva do Estado da Guanabara, nos
têrmos do Artigo 11, § 3.°, da Consti-
tuição do Estado, promulga a Lei n.?
406 -de 1~ de novembro de 1963, oriun-
da do Projeto de Lei n.? 21 de 1963:

Att. 1.0 - Fica '0 Govêrno do Es-
tado autorizado a elaborar dentro de
120 (cento e vinte) dias, a partir da
publicação da persente lei, o Plano de
Proteção aos Bens Naturais, do Estado
da Guanabara, dedicando especial aten-
ção ao reflorestamento com o objetivo,
inclusive, de evitar os riscos progres-
sivos ocasionados pela erosão.

Art. 2.° - O trabalho de reflores-
tamento, previsto pelo artigo anterior,
será iniciado ainda no corrente exer- .
cicio e em caráter intensivo.

Art , 3.° - Para evitar a continuida-
de e os riscos de erosão progressiva
das encostas, o Plano de Proteção aos
Bens Naturais do Estado da Guanaba-
ra deverá prever obras de canalização
adequada ao escoamento das águas
pluviais.
Jl.rt. 4.° - Esta. lei entrará em vigor

na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Assembléia Legislativa, do Estado da
Guanabara, 12, de novembro de 1963.
Raul Brunini, Presidente.

CONJUNTO ARQUITETONICO - IV
CENTENÁRIO

GB - Lei n.o 464, de 27 de novembro
de 1963.
Autoriza a construção de conjunto

arquítetôníco monumental, comemora-
tivo do IV Centenário da Cidade e
dá outras providências.

.,

§ 2.° - A Comissão Julgadora do
concurso público de projetos será cons-
tituída dos seguintes membros: um
arquiteto representante do Governa-
dor do Estado; um arquiteto represen-
tante da Secretaria de Turismo; um
arquiteto representante do Instituto
de Arquitetos do Brasil - Departa-
mento da Gua.nabara.

§ 3.° - O Governador do Estado da
Guanabara terá o prazo máximo de
90. ruas, a contar da data da publica-
ção desta lei, para a regulamentação e
realização do concurso referido nos pa-
rágrafos anteriores, de acôrdo com as
normas estabelecidas pelo Instituto de
Arquitetos do Brasil e publicação do
resultado, devendo enviar, em segui-
da, ao Poder Legislativo, no prazo de
30 dias, a contar da data da publica-
ção do resultado do concurso, mensa-
gem abrindo crédito especial para as
obras.

§ 4.° - Os trabalhos contratados
com o arquiteto vencedor do concur-
so serão remunerados de acôrdo com
o que estabelecer a tabela do Insti-
tuto de Arquitetos do Brasil em vigor
na época.

§ 5.° - O conjunto arquitetônico
monumental de que trata a presente
lei deverá ser construído com urgên-
cia, de rorma a ser inaugurado em
1965, dentro das festividades comemo-
rativas do IV Centenário da Cidade.

§ 6.° - O referido conjunto será ad-
ministrado pela Secretaria de Turis-
mo, .que organizará o seu funciona-
mento de modo que a renda prove-
niente do aluguel das suas instala-
ções, a ser recolhida aos cofres do Es-
tado, 'seja igualou superior ao mon-
tante das despesas necessárias a sua
manutenção e conservaçãc.
Art. 2.° - A presente Iet entrará em

vigor na data de sua publicação revo-
gadas as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa, do Estado da

Guanabara, 27 de dezembro de 1963.
- Rául Brunini, Presidente. (Diário
da Assembléia Legislativa, 4-1-64,
capa) .

O Presidente da Asembléia Legisla-
tiva do Estado da Guanabara, nos E' t t
têrmos do Artigo 11, § 3.°, da constí- 8 a.o e
tuiçãodo Estado, promulga a Lei n.?
464, de 27 de dezembro de 1963, oriun- LOOS S CO P
da do Projeto de Lei n.o 463, de 1963: ADOLF , OBRA M LE.TAS

Art. 1.0 - Fica o Executivo auto- .
rízado a construir em local a seu cri-
tério, um conjunto arquitetônico mo-
numental, comemorativo do IV Cente-
nário da Cidade do Rio de Janeiro.

Uma editora austríaca publicou re-
centemente o primeiro volume das
"Obras Completas" do arquiteto Auoir
Loss. O conhecídoc arquíteto de van-
guarda e .píoneíro da arte moderna
era, também, um excelente escritor. O
segundo volume compreenderá todos
os artigos, ensaios que o próprio Loos
não publicou, inéditos ou aparecidos
nos jornais e hoje esquecidos.

(U.I.A. 23)

."..~....~....~ LUMINARIAS "DECORLITE"
EM PLAsTICO ACRíLICO

§ 1.0 - O projeto para a construção
do conjunto será objeto de concurso
público, aberto a todos os arquitetos
diplomados, devendo obrigatoriamen-
te fazer parte do programa o Monu-
mento ao IV Centenário, com moti-
vos que também se refiram à Fun-
dação da Cidade e à Criação do Es-
tado da Guanabara,' um salão para
congressos, com capacidade para 1.000
(mil) congressistas, 'um salão para ex-: Com êste título publicou o arquiteto
posições, salas para administração, 10- francês Henri Albert uma obra . útil
jas para comércio de lembranças, agên- . à construtores, socíólogos., administra-
cia dos Correiqs e Telégr.afos·e· demais dores, urbanistas, uma. vez que se trata
dependências necessárias ao funciona- de uma verdadeira filosofia histórica
mento.. de c congressos e conferências .. da moradia, agradável.ide, ler e· onde
nacionais e internacionais. todos acharão matéria paPa refletir. .'

"Da Babilonia às H·L.M. - A HA-
.BITAÇ1W .&OCIAL. ATRAVÉS DOS

TEMPOS"· .

DICOR 111011



/

TINTAS E VERNIZES PARA TODOS OS flHS

o elevado poder de cobertura,
a grande secatividade e

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

econômicos em suo
categoria -tornam facilima

o suo aplicação, oferecendo
sempre resultados

compenso dores !

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

CANÁRIO - Tinto a óleo,
brilhante. de primeira
qualidade, para madeiro.
Lindos côres.

CAlÇARA - Tinto fôsca, 01-
quídica acetinada, poro
interiores (paredes, por-
tas, esquadrias, etc.

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

NIULAC - À base de nitro-
celulose é a tinta ideal
para autos e outros su-
perfícies metálicas.

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

SINT-O-LlN - Esmalte slnté- MEB-O-LlNE - Tinta à bo.
tlco, o lqui dic o-fe nólic o, se de óleo, brilhante,
paro uso geral. Côres mo- econômico e de boa du-
derníssimas. . rabilidade.

RIO· S. PAULO - P. ALEGRE - B. HORIZONTE • RE~IFE - SALVADOR
BElÉM - NITERÓI • PELOTAS - FORTALEZA - MARILlA - VITÓRIA

~-------------- -- -- -
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