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o estaurante italiano
mais alto do mundo

Eis um super DC-8 [et
da Alitalia

num vôo intercontinental.
Sua "altitude média"
alcança 10.000 metros

(conhece outro restaurante
, a essa altura?).

Em quanto voa aproximando-se
da velocidade do som,
aeromoças e stewards

da Alitalia oferecem aos 142
passageiros um típico e completo

almôco italiano, regado com
vinhos escolhidos. Atrás

deste almôço há o trabalho de
nada menos de 200 cozinheiros 1

Talvez não seja o caso
de subir num DC-8 somente

para almoçar. .. mas
se já planejou uma viagem aérea,

eis a grande oportunidade 1
Preferindo a Alitalia estará

utilizando os serviços
de uma das maiores e mais

apreciadas linhas aéreas do mundo.



são móveis que nascem hoje e não perdem a linha nunca

GUANA8ARA: RUA DOMINGOS FERREIRA 221-8 - RUA VISC. DE PIRAJÁ, 438 - R. DO CATETE, 82
• SÃO PAULO: JACQUES M6vEIS E DECORAÇÕES - R. AUGUSTA, 901. SALVADOR: SUPREMA S.A .
• AV. SETE, 58. E.U.A.: 5304 CARLlNG WAY, LOS ANGELES, CALlF6RNIA. fáclrna



CEIBRAS-IL Êste é o cartão de visita de
nossos técnicos que irão atender
sua próxima consulta sôbre ins-
talações de ar condicionado, re-
frigeração industrial e assuntos
correlatos. Baseados na grande
experiência da Companhia, êles
compreenderão prontamente o seu
problema e terão satisfação em
oferecer as soluções mais ade-
quadas, a fim de atender às suas
necessidades, de acôrdo com os
seus desejos.
Consulte-os livremente, seja para
instalações especiais; seja para
grandes instalações. Eles estarão
semp.re as suas ordens.
E, para finalizar, apenas um lem
brete, CEIBRASIL garante, em
caracter permanente, as instala-
ções que fornece!

**** DESDE 1935 ****
Mais de 30 anos de expe-
riência em ar condicionado

e frio industrial, apli-
cados na execucão,
das maiores e mais

modernas instalacões,

do ramo no País.

• EXPERltNCl1l
• TRADleão
• QUALIDADE
• TtcNleA

[CEIBRASIL i

COM.fANHIA ENGENHARIA E INDÚSTRIA
SEDE: Rua Lopes de Souza, 45 - Rio de Janeiro

FILIAL: Avenida Farrapos, 116 - Pôrto Alegre

Salvador - Recife

Concessionária

AR CONDICIONADO

REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL



como distinguir uma chapa ondulada Eternit

de qualquer outra chapa ... jt~

Uma boa maneira é pedir o
Certificado de Garantia Eternit, que garante
por 10 anos contra defeitos de fabricação,
Qualquer trincadura,
fenda ou buraquinho que apareça nesse tempo",
e você não precisa pagar um tostão
para ter um telhado nôvo. Não é por nada
que nosso produto se chama Eternit
- eterno, para durar mesmo.

Chapas Onduladas&.unU,®
mais de 60 anos de experiência
na fabricaçào d" produtos de cimento-amianto

to

Outros produtos Eternit para fins industriais: Eletrodutos. Eletrocalhas.
Rêdes de proteção contra incêndio,

Tubos de asqôto, Chapas I isa s, Caixa d' àqua



•Inscreva-se agora·
europa maravilhosa
qrandeclrcuito europeu
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lnscreva-se agora, nas viagens
da AGENCIA ABREU e garanta
os melhores lugares. as
excursões europa maravilhosa
e grande circuito europeu,
representam toda a europa
para você em itinerários
planejados por quem tem 126 '
anos de experiência na
organização de viagens: a sua

....•..
Mo

AGENCIA ABREU
representante geral C. G. FREITAS

, av. rio branco 156· 24~. s.2434/5
telefones 226656/527703
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Cadavez .se nota mais ...
No Rio. menos de dois anos depois da primeira
agéncia. abre a segunda casa, à Avenida
Rio Branco, 87. Em S. Paulo, com a aquisição
do Banco Ribeiro Carvalho, passa a contar
com 6 endereços. na capital. em
Santos. em Cubatão. No Nordeste,
completa a formação de uma
rede nacional da qual Fortaleza
é o elo mais recente.
Tire proveito désse progresso.
Trabalhe com o Banco Industrial
de Campina Grande.
É bom para seus negócios.

oo
J
C"

Õ
'r
3crr
'"C'Jo,
c

o Banco Industrialde Campina Grande S.A. "
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ARQUtTE't"URA

BUCHANAN ON
TRAFFIC IN TOWNS

Maurício Nogueira Batista

2

"The automobile is here to s+cv",
believes Colin Buchanan, architect
and townplanner, professor of Trans-
port at the Imperial College of
Science and Technology, London, re-
cently officially invited to visit Rio,
São Paulo, Pôrto Alegre and Brasilia.

In the course of talks at the
Guanabara Chapter of the I. A. B.,
the Eng ineering Club and the School
of Architecture, he stressed the need
for urban planning to tackle traffic
problems that admit of no solution
without far-reaching physical altera-
tion of the city layout. Engineers
should associate with architects and
urbanists, for it is the people who
live in the buildings that determine
traffic canditions.

Prof. Buchanan and co-workers
earned the I. U. A. Sir Patrick Aber-
crombie Award in 1965 for a book
entitled "Traffic in Towns", better
known as the Buchanan Report,
which calculates that the number of
motor vehicles in Great Britain,
mostly private cors, now 11.5 mil-
lion, will. double in 10 years, triple
in 20 and reach 40 million shortly
after the turn of the century. Most
travei being interurban, not only must
arterial roads between cities be well
and simply eng ineered, but popula-
tions be located in relation to the
facilities of highway development.

Urban circulation, for more com-
plex, presents the duol problem of
door-to-door transport and disturb-
ance of the environment by danger,
anxiety, noise and smog. In cer-
tain "environmental areos", inter-
connected by suitably dimensioned
thoroughfares, pedestrionas should
hove precedence over vehiculor traf-
fic and porking. If funds are not
available for the necessary urban
renewol, then traffic must de limit-
ed accordingly, starting with option-
01 traffic such as individual trav-
ei between home and job that can
be assured by public conveyances.

The present situation, in which the
investment in vehicles is for from
parallelled by the outlay an the
means of accomodating the resulting
traffic, cannot persist for there is a
rock bottom limit to essential traf-
fic beyond which costly large-scale
urban renewal must be undertaken.
Urban planning within the scope of
present leg islation cannot cope with
the problem and a revision on more
realistic bases is urgently needed.

Buchanan bitterly criticizes the
British government for cringing from
the major outlay he considers indis-
pensable for traffic accomodation,
while recognizing the inevitability of
motor traffic as the bosic trcnsport
medium by sanctioning a drastic
reduction in the railway system, en-
couraging the automobile industry
and enthusiastically approving such
schemes as the Channel H ighway
Tunnel .

After the last war, road-building
allccations were curtailed in tovour
of welfare projeots and years of
neg lect have left the system so
backward that the government now
seizes on any pretext to avo id fac-
ing up to the situation. Resources
might be obtained by transferr ng
traffic accomodation to a national
oepartment with the right to rose
loans for the purpose of tcllow.r.ç
the American practice of ro;sir.ÇJ
fU"ds by direct taxation of fu~1 and
vehicles.

Traffic administration has been
confined up till now to keeping the
traffic flowing by every possible
means until the major works under-
way or projecled are completed, and
this by taking advantage of 011
usable streets, improving signs and
signals, prohibiting right turns (mo-
torists drive on the left in England),
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instituting one-way streets and per-
forming limited work to ease the
flow of traffic, but ignoring environ-
ment ond, in general, running coun-
ter to the o ims of long range plcn-
ning. This suggests that the solution
I ies in environment management
rather than traffic management for,
Buchanan maintains, the crucial dif..
ficulty is how to fill the gap be-
tween the present situat ion and the
lagging application of curative meas-
ures to the ailing traffic system.

Accidents are largely caused by
bad motorists and bcd. roads. Pen-
alties should be more severe and
the police more mobile; there should
be psychological tests and tests for
alcohol in the bloodstream. The
responsibility af driving a motor
vehicle should be· firmly· impressed
an schoolchildren. A 65-m. p. h.
speed limit should be irnpossed on
the new roads and manufacturers
encouraged to stress security, com-
fort, confidence and style, rather
than speed. In residential and shop-
ping sections, the speed limit should
be reduced to 20 m ,p . h. and the
traffic flow slackened until at least
half the people wishing to eross the
street can do so without woit inq;
noise should be kept down to 75 de-
cibels.

Finally, referrínç to the White
House Conference on Natural Beau-
tv, to which he was invited by
President Johnson, Buchanan reqret-
ted that as yet no influential poli-
tician had realized t he" importarrce
of the physical environment and
the political capital to be amassed
by firing the imagination of English-
men to make something extraordinary
and wonderful out of the surface
of their island.

URBAN REDEVELOPMENT
OR CITY PLANNING?

José Arthur Rios

In Brazil, there is a marked
discrepancy between lorge, medium-
sized and small towns in the vo-
rious regions, revealing an incopacity
to integrate rura I and urbon elements
in a balanced system encompassing
the social ond economic interrelation-
ship with the true regional context.

The zones of metropolitan expan-
sion urbanistically privileged and ef-
fiCiently serviced contrast with county
seats that have anly acquired the
status of city through arbitrary od-
ministrative designation. Moreover,
statistics are apt to give a false idea
of actual conditions, for population
increase is often largely represented
by the proliferation of slums and
shonty-towns in fringe or marginal
zones ar the degeneration of outmo-
ded residential sectians inta blighted
areas.

Urban reform or, better, redevelop-
ment is very different from agra-
rian reform, since the variables deter-
mining the value of rural and urban
land are quite distinct, leading in
the latter case to speculation, with
the result that investment in urban
real estate has drawn middle and
upper closs savings away from agri-
culture, manufacturing and trade,
just as the advantages.of .clty, life.,-:-
higher wages, social security, educo-
tion, recreation, culture-c-hove lured
the rural worker or small farmer
from the countryside. Urban growth
is a chain reaction involving indus-
try, transportation, tertiary services
ond above 011, the tentacular ex-
tension of burocracy, especially in o
national, regional or state capital.

The flow of ingress being much
more rapid than the material and
functional development of the city,
underpaid jobs or outright unem-
ployment owait most of the new-
comers, who seek cheap housíng in a
poor site, makeshift construction and
a lack of city services and IIcon-
veniences1
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Now, urban development (I) may
be subdivided into: (a) Spontcmeous
growth; (01) Vertical expansion; (02)
Horizontal exponsion, either dense
(020) averaging 100 or sparse (a2b)
40 inhab. per acre; (b) Planned expan-
sion. In the country, the monopoly of
land ownership tends to be broken
up by the IIgrileiro" who issues or
obtains false title to whole sections

- (a source of endless litigation) and
he has his urban coun+erpart i~ the
"Ioteador". who promotes the sub-
division of real estcte, attracting the
middle and lower classes by easy
payment schemes and then allowing
the development ta lapse into a
shanty-town without services, align-
ment or suitcble spacing. Even-
tually the spread af built-up area
welds rr.dependent cities inta the
sprawling megalopalis af the U.S.,
admirably described by French geag-
ropher J ean Gottman.

As a remedy, ambitiaus plcnners .
have crented (2) brand new cities
like Brasilia but the built-in vice lies
in their political function, as has
been amply proved by Washington,
D. C., that dismal forerunner of what
is now know pejoratively in Europe
as "brosltlsrrr",

Other systems of decentralization
(3), such as the "bunched" series
of little towns suggested by French
urbanist Jacques Ribaud, oim at es-
tablishing suitable conditions for the
balanced life of a middle-class fam-
ilv, which experience has shown to be
the only way of building up a civili-
zation and involves zoning regulatians
and functional division into residential,
economic, administrative and other
sections.

The persistence of an oligarchical
post in the street and even the
housing pattern of our cities calls
for (4) a policy of urban redevelop-
ment, which in turn demands a
reviewal o.f our jurisprudence to em-
brace the Ang lo-Saxon concept of
the urban community and the right
of eminent domain pro bono publico
ave r private property. A well-devised
tax system unhampered by curren-
cy devaluation may ·serve to disci-
pline urban land use, but restrictive
and fiscal legislation are not enough
without a change in municipal gov-
ernment, as for instance the en-
gagement of a city manager work-
ing throuqh specialized committees.

Just to import modern equipment
and expect the human problems of
urban concentratian ta solve them-
selves is ta candemn our cities to a
gradual decline in culture and the
decay of man's nablest achievements.

SYSTEM ARCHITECTURE

Armando de Holanda

The artist af today is faced with
the dilemma af whether, remaining
individualistic and subjective, to
seek to please a limited élite, or,
taking advantage of technoloçv, to
enter inta - cQl;tact with the general
public and, guided by use and func-
tion ta aspire to quality throuab
qua~tity rather than singularity and
find beauty in practicality and not
abstraction.

Notwlthstondinç the fear (unjus-
tified) that standardization leads ta
monotony, the _buildinç is becoming
an industrial product -.. The idea is
not new. It was foreshadowed in
Japanese nousing, in the "birdcage"
mock-up for the reconstruction of
Lisbon after' the : 1755 earthquake,
and in the pre-industrial "baJloan
frame" of the western United States.
In Brasilia, Lucio Costa's Highway
Platfarm, focal nade af the arte-
rial network and. Niemeyer's Central
Science Institute are pioneer exam-
pies of the relatively recent use in
Brazil af large-scale structural pre-
fabr icat iati .

Le Carbusier paints out that the
infinite variety of language and lon-

SUMMARY / RESUME

guages is based on an alphabet of
some 26 letters. In the so-called
system architecture of Denmark's
Joern Utzon, for instance, the conve-
nience of an cpqrtment or the com-
plexity of a monumental building
are alike obtained by multiple com-
binations of a few elements made
and ossembled mechanically accord-
ing to a geometrical system of spc-
tial grids, thereby linking free in-
vention to the mechanization of
components.

THE SOCIAL ASPECT OF
ARCHITECTURE IN 1930/40

Catherine Bauer Wurster

In May 1964, this study was suo-
mitted to the Second Symposium on
Modern Architecture organized by
Columbia University, New York, and
aroused quite a furore beco use it
attacked the three leading archi-
tects of the modern movement-
Mies Von der Rohe, Gropius and Le
Corbusier.

Their aim was the some, said she:
to find a solutian that would improve
the environment in an industrial se-
ciety . To da so, orchitecture would
have to be made doubly functional
by taking full advantage of technol-
ogy, while concentrating on man's
daily needs and way of life. In
Europe the chronic lack of housing,
schoals and other public 'services
was quite a problem in 1930; the
principies of the Bauhaus were c1ear-
Iy applicable and, in Germany, hous-
ing plans were carefully worked out to
fit the status of the beneficiaries.

Nanetheless, it would seem that
this school had a greater influence on
the evolution of industrial design
and the object, as such, for the
results were distinctly ambiguous
where architecture and .urbanism
were eoncerned, although the reper-
cussions spreod to the United Slates
towards the end of the 30's and
the Utopian skyscrapers of Le Cor-
busier, Mies and Gropius attracted
many other architects. After World
War 11 however, the results proved
desappointing and it may be said
that real progress owes little ta the
famous directors of the CIAM.

In Scandinavia and Holland sound
modern planning was most success-
fui. England must be credited with
the idea of the gorden city, devel-
oped in the United States and ex-
panded inta the green belts of many
another country; the principie af
traffic separation in neighbourhoocl
units was invented by Unwin and
perfected by Clarence Stein long be-
fore it was finally adopted by the
Bauhaus; Frank Lloyd Wright devised
the free floor plan. As to the three
pontiffs, Le Corbusier, Gropius ond
Mies, they no longer produced cnv-
thing new at 011, and thelr disciples
were even more stereotyped. Ali
of them seemed indifferent to prac-
tical solutions and made no effort
to build "decent, salubrious and
hygienic houses".

Nowadays, the great problem of
c it ies is to decide how to preserve
the past and integrate the new build-
ings with the old in the some town-
scape. 'In their lip service to the
rational, Mies, Gropius and Le .Corbu-
sier have done no more with 011
their influence than create a tech-
nocratic symbolism of forms and
patterns, for teamwork with other
crchitects, engineers and sociologists
wauld have seemed like losing face
to the renowned innovators, accus-
tomed as they were to the role of
"prima donno".

Yet these three were important
in that they increased our capacity
for understanding the monumental,
Le Corbusier in particular. What,
thaugh, have they contributed to
town-planning, to the common lan-
guage, from the resthetic, social or
technical point af view?



BUCHANAN ET LA
CIRCULATlON DANS LES VILLES

Maurício Nogueira Batista

"L'automobile existe et pour lonç-
temps encere" pense Colin Bucho-
f'lan orchitecte et urbaniste, profes-
seur des Tronspor+s ou College im-
périol de sciences et technologie de
Londres, récemment en visite officielle
à Rio, São Paulo, Pôrto Alegre e+
Brasília.

Lors de ses causeries à I/IAS,
département de. Guanabara, ou Club
des ingénieurs et à l'Ecole d'archi-
tecture, il a montré Ia nécessité
d'une plonification urbaine s'atta-
quant aux problêrnes du trafie que ne
trouveront pos de solutions sons re-
courir à des modifications motér iel-
les de grande envergure du tracé
de Ia ville. Les ingénieurs devraient
s'associer aux architectes et cux
urbanistes, cor ce sont ceux qui vi-
vent dons les immeubles qui fixent
les conditions du trafie.

Le professeur Buchanan et ses co-
équipiers gagnaient, en 1965, le pr ix
de I'UIA institué par Sir Patrick
Abercrombie pour un livre intitu!é
"Troffic in Towns", mieux connu seus
le titre du Rapport de Buchanan, do»
lequel il calcule' Que le nombre de
véhicules automobiles en Grande
Bretagne voitures port iculiêres
pour Ia plupart - maintenant de
11,5 millions sera doublé en 10 or-s,
triplé en 20 et atteindra 40 millions
peu oprês Ia fin de ce siecle . L.a
mojorité des voyages étant entre les
villes, non seulement le~ grandes
ort êres qui les unissent dolvent être
bien conçues mais les populot ions
do ivent être loca I iséees en ra ison des
commodités du service routler.

:~
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La eirculation urbaine, bien plus
complexe, présente le double pro-
bleme du transport de porte à porte
et celui du milieu ambiant troublê
par le dcnqer, I'inquiétude, le brui;
et le "smoo". Dons certo ines "zones
d'ambience" reliées par des vaies de
communicetion de bonnes dimen-
sions, les piétons devraient cvoir
priorité sur Ia circulation automobile
et les parkings. Si les fonds ne sont
pas suffisants pour transformer tout
le quartier Ia circulation devra être
réduite d'a'utant, en portant du trafic
"facultatifll tel que le trajet personnel
entre Ia maison et le travai! qui
peut se faire par des moyens publics

Lc situation octuelle ou l'investi5se~
ment en véhicules est loin d'êtrr
équivalent aux frais d'aménagemeni
de Ia circulation en question ne
peut continuer cor iI y o une der-
níêre limite ou trafic indispensoble
au-delà de laquelle une ráforme
urbaine à grande échelle doit êtr1'l
entreprise. La planification urbaino
à Ia portée de Ia législation actuelle
ne peut venir à bout de Ia difficulté
et une révision sur des bases plus
concrêtes est urgente.

Buehanan critique ornêrement le
gouvernement britannique de s'être
dérobé aux fortes dépenses qu'il
iuge nécessaires à !'orgonisation de
Ia circulation bien que reconnais-
sant I'inévitabilité du trafic automo-
bile comme moyen de transport de
base en outorisont une réduction
drastique des chemins-de-fer, en en-
courageant I'industrie autamobile et
en apprauvant avec enthousiasme ie
tunnel autoroute sous Ia Manche.

Apres Ia derniere Q'uerre, les 0110-
cotions pour construire des rouh.?5
furent réduües en faveur_ des pro-
jets de ::;écurité sociole et mainte-
nant, le réseau routier a été aban-
donné depuis si longtemps que le
gouvernement choisit quelque pré-
texte PO\Jféviter d'affronter Ia situa-
tion. Des ressaurees pourraient être
abtenues en transférant I'organlsa-
tion de Ia circulation à un service.
national ayant le droit de- faire des
emprunts dons ce but ou en suivant
Ia méthode américaine de mobiliser
des fonds en prélevant des impôts
direets sur les combustibles et les
véhicules.

L'administrafion du trafic slest
limitée jusqu'à mointenant à faire
écouler Ia circulation par taus les
moyens possibles jusqu'à ee que les

ceuvres principoles en troin ou pre-
jetées soient terminées, et cela, en
se servont de toutes les rues cor-
rossoblcs, en améliorant Ia signo-
lisation, en interdisant de tourner à
droite (on conduit à oauche en An-
gleterrel. en créant des sens inter-
dits et en faisant de petits travaux
pour aider à décongestionner les
rues mais sons se soucier de I'orn-
biance et, généra lement, en 09 is-
sont à I'encontre des buts de 10
planification à longue échéance. Ce
qui ferait croire que Ia solution re-
pose sur l~or9anisatioi't du milieu
ombiont plutôt que sur I'organisation
du hafic cor Buchanon soutient que
Ia pir e difficulté est comment com-
bler le lops de temps entre Ia situa-
tion actuelle et I'application si lente
des moyens pour améliorer le systê-
me insuffisant de Ia circulation.

La majorité des accidents sont
dus à de mauvais chauffeurs et à
de mauvaises routes. Les sonctions
devraient être plus sévêres et Ia po-
lice plus octive; on devroit foire
passer des examens psychologiques
et fa ire de, prises de sang pour
déterminer Ia teneur en olcool . La
responsabilité de conduire une ou-
tomobile devrait être inculquée dàs
I'enfonce à I'école. Une vitesse li-
mite de 100 km à I'heure devrait
être imposée sur les nouvelles rou-
tes et les fobricants encourooés à
s'intéresser plutõt à 10 sécurité, ou
conforf-, à I'élégonce e+ ou s+vle qu'ô
10 vitesse. Dons les quortiers rési-
dentiels et commerçants, Ia vitesse
moximum ne devrait pos dépasser
30 km à I'heure et I'écoulement de
Ia circulot ion étre ralenti jusqu'à
ce qu'ou moins Ia moitié des gens
rui veulent troverser Ia rue puissent
le faire sons attendre; le bruit de-
vra it étre mo intenu en-dessous de
75 décibels.

Finalement, se référant à Ia
"Whit e House Conference on Natu-
ral Beauty" à laquelle il fut invité
par le Président Johnson, Buchanan
regrettait que jusou'õ malntenant
aucun polit icien influent n'cít com-
pris I'importance du milieu ambiant
ni du capital politique qui pourrait
être obtenu en forçant I'imagination
des Anglais à faire quelque chose
d'extraordinoire et de magnifique
sur leur ile.

REFORME URBAINE
OU PLANIFICATION DE VILLES?

José Arthur Rios

Au Brésil, selon Ia dimension de,
villes de différentes régions, il y a
une contradiction qui empêche de
faire pénétrer des éléments ruraux et
urbe ins dons un svsteme équil ibré
de rapports économiques et sociaux
avec le cantexte régional. Certa ines
zones d'expcnsion métropolitaine pr l-
vilégiées et bien desservies, contras-
tent avee des chefs-lieux qui n'ont
acquis le rang de ville que par une
distribution cdministrot ive arbitra ire.

En outre, les stotistiques donnent
souvent une fausse idée des condi..
tions du moment cor c'est surtout Ia
prolifération des taudis et des bi-
donvilles dons les zones périphéri-
ques, dons les terra ins vagues, ou
encore Ia dégrodation d'onciens beeux
quartiers tombés en déchéance, qui
sont 10 cause de I'augmentotion de
Ia population.

La réforme urbe ine est toute au-
tre que Ia réforme agraire ear les
variables qui déterminent Ia valeur
du sol en ville ou à Ia campagne
sont bien différentes; Ia premiere
conduit à Ia spéculation qui fait que
I'investissement en biens-fonds sou-
tire les écanomies des classes
moyenne et riche, de I'agriculture,
de I'industrie et du eommerce, comme
éducatian, distractions, culture
salaire plus élevé, séeurité sociale,
les avantages de Ia vie citadine -
ont arraehé I'auvrier agricole et le
petit fermier à Ia campagne. Le
développement urbain est une 'réac-
tion en ehaine entrainant I'industrie,
les transports, services tertioires et,
surtout, I'extension tentaculaire de
Ia bureaucratie, particulierement dons
les capitales nationales, régionales et

d'États. Toutefois ce flot d'arrivées
étant beaucoup plus rapide que !e
développement matériel et fonction-
nel de Ia ville, ce sont les emplcis
maI poyés , ou le chomage qui atten-
dent le plus souvent les nouveoux
venus qui cherchent à se loger à
peu de fro is ou dons des construc-
tions de fortune en quelqu'endroit
que ce soit, sans trcnsports ni com-
modités.

Le développernent urbain (1) peut
donc étre subdivisé en: (a) occrois-
sement spontané; (01) expansion ver-
tieale; (02) expansion horizontale sol+
dense (020) d'environ 250 au peu
abondante (a2b) de 100 habitants
par hectare; (b)expansion projetée.
A Ia eampagne, le monopole de Ia
propriété terrienne tend à être dé-
truit por le "grileiro" qui émet ou
obtient de faux titres pour des par-
eelles entiêres (source de litiges sons
fin) et qui a son équivalent citadin
en Ia personne du "Iot ecdor" Qui
lance des lotissements en attirant
les classes moyenne et pauvre par
par hectare; (b) expansion projetée.
puis laisse le terrain loti se trans-
~ormer en bidonvilles sons trcnsports,
egouts, olignement ou espocement
convenables. En fin de compte I'ex-
tension de Ia superficie construite
soude enfie elles des villes indépen-
dantes en "méga lopol is" énormes
comme celles des Etats-Unis si bien
décrites par le géographe frança is,
Jean Gottmdn.

Pour y remédier, des urbanistes
audacieux ont créé (2) des villes en-
t iêrernent neuves eomme Brosllic.
mais le vice eoché réside en leur
fonction politique tel que Washing-
ton D. C. 1'0 si bien prouvé en
triste précurseur de ce qui est moin-
tenant appelé péiorctivemen+ "bro-
silisme" en Europe.

D'autres svstemes de décentrali-
sation (3) ou moyen de petites villes
neuves d isposées en sér ies ou en
grappes sont suggérés, entre cutres,
par I'urbaniste français Jacques Ri-
baud, pour établir des condit ions
favorables à Ia vie équilibrée d'une
famille de classe mayenne, que I'ex-
périence o montré être le seul
moyen de construire une civilisotion
et implique des reglements de zo-
nege et divisions fonctionnelles en
quartiers résidentiels, économiques,
administratifs et autres.

La persistence d'un pessé oliçcr-
chique dons I" tracé des rues et
même des habitations de nos' villes
exige (4) une politique de réfarme
urbaine qui, à son tour demande
une révision de notre [ur isprudence
pour envisager Ia conceptian anglo-
saxonne de Ia communauté urbe ine
et le droit de domaine éminent sur
Ia propriété privée pour le bien
public. Un svstêrne d'impôts bien
compris, à l'obri de 10 dévaluotion
monétaire peut servir à discipliner
I'occupation du sol urbain, mais
cette législation restrictive et fis-
cole n'est pas suffisante sans un
changement ·de gouvernement mu-
nicipal comme ,par exemple, I'en-.
gagement d'un "city monoger" qui
dirigerait des comités spécialisés. Ne
faire qu'importer des équipemen!s
modernes et croire que les proble-
mes de Ia concentration urbaine se
solutionneront d'eux-mêmes· est con~
damner nos villes à Ia décadence
de Ia culture et des créations les
plus nobles de I'homme.

ARCHITECTURE SYSTEMATISEE

Armando de Holanda

L'artiste d'aujourd'hui se trouve
devant le dilemme de rester indi-
viduel et subj,ktif cherchant à pio ire
à .une élite restreinte ou, grâce à
Ia technolog ie, se mettre en rapport
avee le grand publ ie et, dirigé par
I'usage et Ia fonctian aspirer à Ia
Qualité par Ia quantité plutôt qué
I'originalité en trouvant Ia beauté
par I'utile et non par I'abstraction.

Malgré Ia crainte (injustifiée) que
Ia standardisotion conduit à Ia mo-
notonie, le bàtiment devient un
produit industriel. L'idée n'est pas
nouvelle. On Ia rencontre dons Ia
Jogernent .IOpv:IOis, dons 10 lIc.oge

d'oiseou" pour ia 'reconstruction de
Lisbonne cprês le tremblement de
terre de 1755, et dons le "bo üoon
frame" de l'êre pré-industrielle des
Etats-Unis de I'ouest. A Brasilia, Ia
plateforme rout iêre de Lucio Costa,
point focal du réseau de Ia circula-
tion, et I' Institut central de sciences
de Niemeyer sont des exemples pion-
niers de I'emploi relativement récent
ou Brés!l de Ia préfabricatoin struc-
turelle à grande échelle.

Le Corbusier nous a montré que
Ia voriété infinie du langage est
basée sur 26 lettres. Dons I'archi-
tecture systématisée de Joern Utzon
ou Danemark, Ia commodité d'un
appartemenl' ou Ia complexité d'un
bâtiment monumental sont obtenus de
même par Ia combinaison multiple de
quelques éléments faits et assemblés
méeaniquement selon un svsrême géo-
métrique de grilles spatiales réunis-
sont ainsi I'invention Iibre à Ia pro-
duct íon mécon isée des composants.

ASPECT SOCIAL DE
L'ARCHITECTURE DE 1930/40

Cotherine Bouer Wutster

En moi 64, I'outeur présentait ou
Symposium sur I'Architecture moderne
orgonisé por Ia "Columbia Univer sitv"
de New York une étude qui orovoouo
de graves polémiques cor elle atta-
auait les 3 architectes principaux du
mouvement moderne - Mies Von der
Rohe, Gropius et Le Corbusier.

Leur but était le même - diso it-
elle: trouver une solution pour omé-
Iiorer le miIieu ambiant dans une
société industrielle. L'urchitecture
avait à devenir doublement fonctian-
nelle en profitant ent iérement de Ia
technoloçie et en s'occupont surtout
des bésoins journaliers de I'homme.

En Europe le manque chronique de
logements et Ia pénurie d'écoles et
d'autres services publics étaient un
problême en 1930; les principes du
Bauhaus y trouverent leur application
pt les plans allemands d'hobltot lon
étaient soigneusement étudiés suivant
leurs destinations. Toutefois, iI est
probable que cette école a surtout
aidé I'évolution du dessin industriél et
de l'obie+. cor les résultats étaient
assez ambigus en ce qui concerne
I'architecture et I'urboinisme.

Ce qui est certoin c'est que les ré-
percussions se fo ISO ient sentlr : aux
Etats-Unis à Ia fin de Ia décennie et
les utopiques gratte-ciel de Le Cor-
busier, Mies et Gropius attiraient bien
d'autres architectes. Cependant, oorês
Ia guerre, les résultats furent déce-
vants et on peut dire que le proçràs
réel a été peu influencé par les fo-
meux dirigeants du CIAM. C'est en
Scandinavie, en Hollande, que Ia plc-
nification moderne eut le plus de
succês , A l'Angleterre revient I'idée
de Ia ville-jardin - idée reprise par
les Etats-Unis et suivie d'autres pays
avec les ceintures vertes; on doit à
Unwin Ia séparation du trafie dons
I'unité de voisinage perfectionnée par
Clarence Stein bien avant que le
Bouheus I'adapte et e'est Frank Lloyd
Wright qui inaugurait le plan libre.

Quant aux trais grands - Le Cor-
busier, Gropius et Mies, ils n'appor-
terent plus rien et leurs disciples
encore moins. Tous sembloient in-
différents aux salutions pratiques et
ne cherchaient pas à construire lides
mqisons décentes, salubres et hygié-
niquestl •

Actuellement, le grand prableme
des villes est celui de savoir cocnment
préserver le passé et comment con·
juguer les nouvecux bâtiments avec
les anciens. En fait d'être rationnel-
le, I'influenee de Mies, Gropius et
Le Corbusier n'o créé qu/un symbo!is-
me technocrat ique de formes et de
foçons, cor un travoil d'équipe entre
architectes, ingénieurs, sociologues,
demandait trop de modestie aux fa-
meux novateurs habitués ou rôle de
"primo donnall•

Cependant ces trois hommes furent'
tres importants pour augmenter notre
capacité de eomprendre le monumen-
tal. Surtout Le Corbusier. Mais,
qu'ont-ils apporté ou dessin urbain, ou
langage commun, dlJ point de vue
esthétique, social ou technique?
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Editorial

Casa isolada ou HABITAT integrado?

Uma grande preocupação com a arganização
total do espaçocriado pelo homem em suasmúltiplas
atividades é observada em quase todos os países do
mundo. Os estudos dos aspectos envolvidos por êsse
espaça são hoje uma constante, enquanto experiên-
cias são levadas a efeito nas mais variadas regiões
e a literatura especializada dia a dia aumenta con-
sideràvelmente. Alguns exemplos: 1946, a Inglaterra
iniciou o programa das "News and Expanding
Twns", para 10 anos depois, durante as quais cons-
truiu 14 cidades, reiormular os conceitos à luz da
experiência adquirida c partir para outra etapa; a
Organização Mundial de Saúde promoveu em 1966
o tema dos aspectos urbanos nas comemorações de
sua criação, como uma [orma de chamar a atenção
do mundo para a problemática da cidade; nos EUA
criou-se, recentemente, um organismo em nível mi-
nisterial para cuidar das problemas urbanos, uni-
ficando entidades oficiais até então encarregadas,
isoladamente, da renovação urbana e da habitação;
informa-se que na Argentina pensa-se em reorientar
a política até agora seguida, e que foi iniciada em
1958 com programas habiiacionais setorizados, ins-
iiiuituio-se um minístério do bem-estar social, do
qual a habitação seria uma parte. A êsses exemplos
poderíamos acrescentar muitos outros - as expe-
riências dos países nórdicas, da Alemanha, da Ho-
landa, o que se vem teniaruio na Marrocos, muita
coisa feita na Espanha, algumas realizações portu-
guêsas, etc. - mas acreditamos que as acima men-
cionados são bastante eloqüentes.

O que se visa com êsse grande movimenta de
idéias e com essasrealizações de amplo porte?

Não temos dúvida de que o que se persegue,
primordialmente, é a maneira de alojar adequada-
mente as pessoasque em número sempre crescente
procuram as áreas urbanas. Êsse enfoque dá, de
imediato, a verdadeira visão da problema - a cria-
ção de um habitat para a homem.

Em trabalho recentemente publicado na revista
da Saciedad Central de Arquitectos da Argentina .. o
arquiteto Luiz Miguel Morea, proieesor do Centro
de.Lnoestiqacionee de la Vivienda da Faculdade de

4 Arquitetura de Buenos Aires, afirma que continuar
a pensar que a "Vivienda" bien de dignidad, es una
mercancia, um "bien de renta", cuya carencia se
puede superar com el libre juego de los mecanismos
del mercado,es una tatacia trasnochada que no

resiste el razonamiento científico en la época de Ias
"modelos" y de la "programación". Tan ialacia es
C011W ignorar que la Vivienda forma parte íntima
deZ"processo de urbanización" que caracteriza juer-
temente al modelo laiinaamericano y argentino con
sus "dualismos y riçuieces", tem acertadamente es-
quematizadas por Jorge Ahumada... y como âes-
conocer la función rectora âel Arquitecto-Urbanista
em el tiiseiio do la política nacional de Vivienda
Integral".

Ante êsse quadra mundial qual é a posição da
Brasil?

Iniciamos tarde as tentativas para enfrentar a
problema habitacional. Antes da criação do Banco
Nacional da Habitação, a atuação governamental
cingiu-se a alguns pragramas isolados de constru-
ção de conjuntos habitacianais pelos I APs e à fraca
ação da Fundação da Casa Popular. A política ini-
ciada em 1964, com a instituição do Plano Nacional
de Habitação a ser executado pelo BNH intedemente
não se orientou, desde a seu comêço, para o cerne
mesmo da questão. A meta principal da política
fundou-se na preocupação de montar um esquema
financeira e o fato de fazê-Ia repousar num orga-
nismo bancário dá bem a idéia da concepção que
a orientou e informou.

No entanto, se considerarmos que - como cita
a arquiteto Luiz Miguel Morea - "o processo de
desenvolvimento urbano absorve, em térmos de ca-
pital social básico, aproximadamente 25 a 30% de
tôdas as inversões nacionais de capital no que se
refere a equipamento urbano (pavimentação, obras
sanitárias, comunicações, energia e outros serviços
domiciliares) e aproximadamente 20 a 25% no que
respeita à rubrica habitação; "juntos, a habitação e
equipamento urbano representam cêrca de 50% de
tôdas as inversões de capital nacional", será fácil
compreender a importância que para o desenvalvi-
menio econômica tanto reqiotuü como nacional, ad-
quire a correto planejamento urbano".

Ao. que se informa, o Govêrno pretende reter-
mular a política até açora seguida, para [azê-la
repousar sõbre um sistema de planejamento local
integrado. A notícia é das mais promissoras e merece
decidido apoio, pois esta parece-nos ser uma forma
adequada de enfrentar um problema cujos limites
ultrapassam de muito as preocupações meramente
financeiras da construção de moradias. O



o automôoel, ou alguma coisa muito parecida com o cerro
de hoje, permanecerá duranfu txutante tempo ainda como
forma preferida de transporte. "O automóvel está aí, e está
para ficar". Esta é a opinião do professor Colin' Buctumam, 07-
quiteto e urbanista, catedrático de Transporte no Imperial Col-
teçe ot sctence anã Technology de Londres, que estêue rece*e-
mente entre nós. O prof, Bucluman veio ao Brasil a convite da
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Guana-
bara e do ttamarau, tendo visitado além do Rio, São Paulo,
Põrto Alegre e Brasilia. No Rio de Janeiro, Colin. Buchatuui têe
palestras no Instituto de Arquitetos - Departamento da Guatta-
bara, no Clube de Bnçentuirià e na Faculdade de Arquitetura.

No IAB-GB o pro], Buehanan. salientou, entre outras coisas,
a importância do planejamento urbano no equaciotuunenio ftos
problemas gerados pelo volume crescente de tráfego e disse não
ser possível pensar em solucionar êeses problemas sem consi-
derar profundas alterações físicas nas ciãaâee.

O professor Colin. Buchanan é autor de um livro chamado
"Tra//te in Towns" mais conhecido como Buchanan Report,
elJa.;bOTaif;opor um grupo de traoauio por êle dirigido .. sete grupo
de trabalho reuniu quinze profissionais de diferentes e.speci(lili-
âaâes: arquitetos, enaenheiros, economistas, etc. O trabalho do
pro]. Buctumasi depots de publicado teve grande repercussão
não s6 na Inçlaterra, como em todos os países do mundo. O prol.
Buchanan e sua equipe iortim. distinguidos com o Prêmio Sir
Patrick Abercrombie da União tnternaciotuü de Arquitetos, em
1965, por êsse trabalho, consicDerado pela UIA como uma pes-
quisa objetiva e corajosa dêsse angustiante problema da ciâaâe
moderna.

No Rio, o rprof. Buchanan foi entrevistado por diversos [or-
oportunidade, o pedestre carioca como o "mais corajoso do mun-
sito. Entre outras coisas, os jornais informaram que ête rolir-
mara, no Clube de Engenharia, considerar-se "feliz por ter saido
com vida do tráfego do Rio de Janeiro", que definiu, em outra
oportunidade, o pedestre carioca como o "mais corajoso do mun-
do" e que ficou perplexo quando soube que aqui havia uma
policia política. No "Jornal do. Brasil", o Coronel Fontenele
montou uma entrevista com Buctuinan, respondendo a urna d.:s
perguntas sõbre o que pensava dos "engenheiros de tráfego,
engenheiros e arquitetos de todo mundo em geral e llêsses es-
peCÜlilistas brasileiros em' particular "B.uchanan afirmou que não
er(ll um engenheiro de tráfego e sim um urbanista, "acho, no
entanto, que é um êrro entregar as soluções dos problemas de
transportes e de trânsito exclusivamente aos engenheiros, que
os tratam como se o tráfego !fôsse uma tubulação com água cor-
rendo por dentro." O Cel. Fontenele pediu-lhe que jôsse mais
explicito, e Buctuunasi retrúcour "Sou um :positivista. e não um
lider de classe Ou polftico. Falo sôbre o que acredito. Acho que

\ os engenheiros tratam do problema do tráfego assim: quando
há tráfego de mais alargam as ruas; quando há edifícios de-
mais, derrubam-nos; quando há esquinas demais a dobrar, eli-
minam-nas." E, respondenM a outra pergunta, disse desejar
que engenheiros, arquitetos e urbanistas se integrem no trabalho
do tráfego da cidade, porque a gente que mora nos edifícios é
que determina as condições de tráfego."

Um sumário do
"Traffic in Towns"

As principais conclusões do Relatório
Buchanan são as seguintes:

1) - O veículo a 1notor é uma invenção
benéfica. Fora de qualquer dúvid<t., ête é
a forma 1nais conveniente de transporte
mecltnico já inventada e não vejo possi-
bilidade de ser suplantada., em futuro
pr6xi'1nO, por qualquer outro meio de trans-
porte.

2) - Presumindo-se que medidas res-
tritivas não sejam impostas (a única jus-
tificativa plausível seria a dificuldade em
acomodar o tráfego) o número de veículos
na Inglaterra (atualmente 11,5 milhões) de-
verá dobrar em 10 anos, triplicar em 20
e possivelmente chegar a 40 milhões pouco
depois do ano 2.000, levando em conta
um aumento da 1J911U&1çãode 20 milhões,
lá pelo fim do século.

Buchanan

o tráfego nas cidades

3) ...:.. iA maioria dêsses veículos será
ustuia, em primeiro lugar para fins co-
merciais e industriais e, em segundo lugar,
para uma grande variecLade de usos so-
ciais. A segunda, cateçorta vai formar o
elemento principal do aumento de tráfe-
go. Um substancial aumento do tráfego, é
evidente, não está muito longe.

4) - A massa ãae viagens começa e
termina nas cidades, uma vez que é aí
que estão concentradas as atividades ge-
radoras de tráfego. O desenvolvimento de
um sistema de estraãas entre cidades é re-
lativamente simples em têrmos de 'enge-
nharia, mas o planejamento precisa levar
em conta a futura localização da popula-
ção, bem como o contrário: a localização
da população em 'fum;ão ãae possibilidlUfus
do desenvolvimento das estradas.

5) - Dentro das áreas urbanas, o pro-
blema de manejar o tráfego é muito mais
difícil, pela simples razão de que o ad-
vento, em grande número, de ve4cu1os rá-

Arquiteto
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pidos, pesados e perigosos, tornou ràpida-
mente anacrônicos nossos planos urbanís-
ticos tradicionais. Se alguém planeja, deli-
bertuiamente, uma determinaiUl área ur-
bana para o tráfego motorú<:ado, vai com
certeza encontrar algo de nóvo. A situação
nas áreas urbanas existentes terá de ser
enfrentada e não há razão para supor
que, nas novas 'cidades o tráfego não ve-
nha a ser um grande problema.

6) - O problema do tráfego. nas áreas
urbanas existentes revela-se através -de
dois aspectos distintos: a frustração do
maior benefício trazido pelà veículo a 111,0-

tor: o "transporte porta a porta"; e o
prejuízo .causaâo ao meio ambiente pelos
veículos, manifestado através do perigo
(especialmente para os pedestres), da in-
quietação, do barulho e da; fumaça. P:stes
dois aspectos custam à camunidade enOr-
mes quantias em dinheiro - uns 500 mi-
lhões de libras talvez. A solução de qual-
quer ãêsses d.Oisaspectos eontuta entre si:
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se melhorarmos 08 aspectos 00 acesslbílí-
dade (1) o meio ambiente (2) piorará e
utce-uersa;

7) - Um umco prinC'lpw poderia ense-
[ar a solução dêsses problemas de acesso
e meio ambiente, a criação gradual, dentro
das cidades, de unidades ou áreas nas
quais as condições de vida tõssem. consi-
aeraâas primordiais e tivessem precedên-
cia sôbre a circulação e o estacionamento
de veículos. Poderíamos chamar essas zo-
nas de áreas amlbientais(3). Como COTO-

lário essencial, ter-se-ia uma rêâe de vias
na qual estaria concentrado o movimento
de veículos que trafegam de localidade
para tocanaoae, deixando-se as áreas am-
bientais apenas para o tráfego local. O
sistema pode ser ezempíiticaâo com o que
ocorre nos corredores e salas de um grande
eâiticto,

8) I:ste princliPtO possibilita uma
aproximação quantitativa. Por exemplo, a
capacidade de uma rêâe de vias que des-
carrega tráfego deve estar em equilíbrw
com as áreas ambientais que geram ou re-
cebem tráfego. A espécie dessas vias de-
penderá da localização das atividades que
causam movimento de tráfego, condicio-
nada porém aos requisitos das áreas am-
bíentaís , Atualmente, surgiram novas téc-
nicas que permitem quantificar êsses as-
pectos de uma forma até há alguns anos
não imaginada.

9) - Quancto o prinC'lptO da rêâe de
vias e áreas ambientais é aplicado em
zonas urbanas existentes, descobre-se que
a capacidade de tráfego das áreas ambíen-
tais é limitada estritamente por SUa situa-
ção. Em outras paliavras, se procuramos
evitar os efeitos antiambientais do tráfego
motorizado, ou pelo menos mantê-los sob.
contrôle, a quantidade de tráfego deverá
ser limitada. No entanto, se a área urbana
considerada puder ser remaneiada, de for-
ma a vir a a.presentar vantagens signifi-
cativas, a acomodação de um maior volu-
me de tráfego será viável. Renovação ur-
bana, contudJo, custa dinheiro. A grosso
modo, é possível dizer que se desejamos
certos padrões ambíentaís, (4) êles irão
depender daquilo que a comunidade está
disposta a investir nas alterações jisicae
da área urbana, necessárias à acomodação
decente de uma âeterminaâa quarüuicâe
de tráfego.

10) - Todavia,. nas áreas urbanas den-
samente desenvolvidas, existem limites ab-
solutos (ditados não pelo custo, mas por

(1) o texto da conferência do Prof. Colín Buchonon
foi traduzido por Henrique Benevides. Por aces-
sibilidade, Buchanan, entende a facilidade de
movimento de um ponto a outro da cidade e,
uma vez chegado às proximidades do ponto de
desfino, se encontre possibilidade de acesso até
êle e de estacionor sem restrições.

6

(2) Meio ambiente (environment) é definido como
sendo o lugar, zono, ou rua, livre de Inco-
modas e perigos do tráfego de veículos a motor.
!sse conceito implica na idéia de um lugar
esteticamente estimulante. sob a ponto de vista
do tráfego; assim, uma rua de subúrbio, tran-
qüila, não obstruida por carros e onde as
crianças possam brinco r sem risco, pode ser
considerada como um bom ambiente.

(3) environmentol areus.

(4) stondards of e"vironment.

[atôre« físicos} à quantidade de tráfego
capaz de ser acomodada. sseee limites, na
mawria dos casos, parecem estar bem abai-
xo da demanda atual de veiculos a motor
e da previsão de seu futuro aumento. Im-
põe-se, portanto, uma redução a essa fu-
tura demanda. I:sse corte deverá cair
sôbre o tráfego opcional,empregado espe-
cialmente no transporte individual casa-
trabalho, para o qual 1á existem ou podem
ser inventados outros meios, e não sôbre
os veiculos essenciais aos fins industriais
e comerciais. Aí' encontramos tõãa uma
série de implicações para o tranepcrte
público.

11) - Nosso êxito em preparar áreas
capazes de atender às exigências de novas
formas urbanas, ditadas pelo veículo a
motor, vai depender de nossa habilidade
em assegurar o remaneiamente de gran-
res áreas urbanas. Desperdiçaremos a opor-
tunidade que se nos oferece através do
enorme programa de remaneiamento ne-
cessário à maioria das áreas urba11iCls,se
permitirmos que cada edificw, ou cada
lote, seja tratado isoladamente, inâepeti-
-âentemenie do local onde está situado. Isto
vai exigir a cooperação entre proprietários
e entre proprietáriOS e autoridades.

12) - Não resta dúvida que acomodar o
tráfego nas cidades custará muito dinhei-
ro. 4 sociedade terá que enfrentar uma
dura alternativa: conseçui- dinheiro para
alterações físicas na cidade ou, deliberada-
mente, reduzir o volume de tráfego. A si-
tuação atual, na qual se investe na compra
de veículos e recusa-se a fazer um inves-
timento equiva,lente para acomodar o trá-
fego resultante, é que não pode continuar.
Mesmo que alguma parte do tráfego op-
ciotuü possa ser reduzida, parece haver um
"fundo de pedra" que limita o tráfego es-
sencial e exige programas de retunxicão
urbana numa escala e a um preço que
pouca gente é capaz de imaginar.

13) - A grande conclusão do Relatôrio
foi a de que, virtualmente, nenhum dos
planos de desenvolvimento urbano estaoe-
lectâos por lei, era capaz de enfrentar,
realmente, os futuros problemas de trá-
fego e transporte. Todos êles necessitam
de urgente revisão, a fim de cotocà-ios em
bases mais realistas.

Estas são, de maneira ampla, as con-
clusões do "Traffic in Towns", resumidas
pelo próprio Colin Buchanan em uma con-
ferência da qual estamos extraindo livre-
mente seu pensamento. Como se pode
notar, em nenhum momento o proí . Bu-
chanan pretende demonstrar que exístam
soluções para o problema de acomodar o
tráfego nas cidades. A verdade, diz êle, é
que quando uma comunidade altamente
urbanizada e densamente povoada, decide-
se a se munir de veículos em larga escala,
os resultados são os mais desooncertantes.

Críticas

Uma das críticas feitas às conclusões do
Buchanan Report foi a de que êle deixou
de considerar as possibilidades das novas
formas urbanas. Nestas, segundo os crítí-
cos de Buchanan, as atividades geradoras
de tráfego poderiam ser dispostas de ma-
neira a facilitar a circulação e, assim, se-
ria de melhor alvitre retirar a população
das cidades congestionadas (tôdas com
problemas aparentemente insolúveis) e re-

distribui-Ia em novas áreas, I1-9.S quaís 11
perspectíva de solução rõsse maior.

Buchanan responde a esta crítica afir-
mando que "uma das coisas importantes
do "Traffie in Toums" foi a de demons-
trar, quase que pela primeira vez (na In-
glaterra) a ligação existente entre as ati-
vidades que envolvem o uso da terra e o
movimento que daí resulta. Nos acusarem,
de não termos .dado atenção a isso, é de-
sagradável". E prossegue, dizendo que o
fato de que mais de 20 milhões de pessoas
viverão na Inglaterra até o fim do século,
somado ao das pessoas que deverão ser
deslocadas das cidades superpovoadas dá
bem a medida das amplas possibilidades
de se experímentar novas formas urbanas.
Dois pontos, todavia, no entender de Bu-
chanan, são certos: prírneíro, os princípios
expostos no "Traffic in Towns" são apli-
cáveis a qualquer forma urbana concebi-
vel: e, segundo, o problema das conurba-
ções, cidades e vilas existentes não desa-
parecerão Simplesmente pela Implantação
de novas formações urbanas. A maneira
de lidar com os novos problemas de trá-
fego das atuais áreas urbanas será, sem
dúvida nenhuma, parte da futura proble-
mátíca urbanística.

o principal mal-entendido

Buchanan acha que o maior êrro come-
tido em relação ao Relatório foi o de se
acreditar que êle continha recomendações
dogmáticas sôbre a renovação urbana e o
seu custo. "Não creio que o leitor cuida-
doso possa sair da leitura do "Traffic in
Towns" com essa impressão, mas o fato
é que muitas pessoas a tiveram. O Relató-
rio foi redigido com muito cuidtt-do, e cada
parágrafo discutido pela equipe, de forma
a que êle pudesse ser entendido pelo ho-
mem comum".

O importante, diz Bruehanan, é que o
Re~cttório não contém nenhuma recomen-
dação positiva sôbre a renovação urbana,
nem requer qualquer nível determinado de
investimento para êsse fim. No Relatório
isolamos três variáveis principais, capazes
de serem aplicadas a tõâas as áreas ur-
banas.

As três variáveis

As três variáveis enunciadas pelo "Bu-
chanan iReport" são: acessibilidade padrão
ambienttü e custo de investimento. Ao se
dedicar ao estudo da segunda variável -
o padrão amtnenttü - Buchanan conclui,
logo de ínícío que, se as cidades devem ser
lugares razoavelmente civilizados, não há
como tratar o padrão eminente; como uma
variável.

"Quem, por exemplo, escolheria Para vi-
ver uma área urbana altamente perigosa
ou dotada de elevado nível de ruído? Na
verdade, não se trata de perguntar aos
interessados se êles preferem, OU quanto
estão dispostos a pagar por melhores con-
dições; o mero ambiente não pode ser tra-
tado como um incômodo iãcümente su-
portável. I: preciso agir no interêsse pú-
blico, crtanao normas relativas a certos
efeitos colaterais, bastante prejudiciais, do
tráfego motOrizado. Exigir um certo pa-
drão de segurança numa ru(/; resiâencial é
agir com o mesmo espírito de reforma que
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assegurou, até agora, o prà(1resso socuü
em matéria de moraâia e saúde pública;
não há, a êsse respeito, nenhuma diferen-
ça básica. Os efeitos negativos do tráfego
motorizado cresceram lentamente e só-
mente agora são reconhecidos como um
problema social.

A Lei

O fato de não se poder considerar, na
verdade, como uma variável o meio am-
biante, levou BUM9.nan a formular uma
lei preliminar: "dentro de q1,lalquer área
urbana o estabelecimento de padrões am-
bientaís determina automàticamente a
acessíbílídade: esta, no entanto, pode ser
aumentada, de acõrtio com a disponibili-
dade de meios financeiros a serem apli-
cados em alterações fisicas." Esta é real-
mente a chave do problema do tráfego ur-
bano, não há saída. Se uma cidad:e deseja
ter, em condições civilizadas, um grande
volume de tráfego, deve estar prepartu; t
para investir grandes quantias em ci-
terações físicas. Se não está disposta a
tanto, é preciso contentar-se com uma. me-
nor quantidade de tráfego. IA verdade f
que não se pode ter muito tráfego sem se
gastar algum dinheiro.

Ilustrações em vez de
recomendações

Buchanan esclarece que quando aplica
essas idéias a casos práticos, cuida em ex-
pressar os resultados em têrmos de alter-
nativas. "No caso de Newbury, mostramos
o que seria necessário para fazer frente à
futura demanda de veículos motorizados,
mas preparamos, também, um esquema me-
nos ambicioso. Em Leeâs, indicamos que a
"completa motorização" era impraticável
em virtude de problemas de espaço. tneo
ao outro extremo, mostramos a rêâe ne-
cessana para o caso de se determinar o
não uso de veículos no centro. Arriscamos
o ponto de vista pessoal de que tal nível
de acessibilidade, dificilmente seria aceito
pela opinião pública e, numa base pura··
mente arbitrária, selecionamos o nível in-
termediário de moiorizacão e indicamos o
que seria necessário à ;ua mudança. Isto
foi feito para efeito de demonstração, fà-
cilmente poderíamos ter escolhido qualquer
outro nível de acesso. Apesar disso, o cus-
to da execução âésse esquema; foi tomaâo
como sendo "o custo de aplicação do Rc-
latório Buchanan às cidades de todo o
Pais.

Buchanan, magoado, considera essa ma-
neira de pensar como uma grosseira ma
interpretação de sua doutrina.

o estudo de Londres

Para a área Tottenham Court, em Lon-
dres, Buchanan e sua equípe prepararam
seis estudos distintos. No primeiro, fêz-se
Um cálculo rápido para sentir o que acon-
teceria se todos os que trabalham, com-
pram e vivem na área em questão usas-
sem veículos a motor. Buchanan concluiu
daí que o tráfego resultante podería ser
acomodado dentro da área, desde que ela
fÕS5e reconstruída dentro de um planeja-
mento radical. Todavia, na suposição ló-
gica de que as áreas adjacentes deveriam
ser da mesma maneira, observou-se que a
rêde prfmáría necessária .à servi-Ias seria
proibitivamente grande e complícada ,

"Vimos, - declara Bucharuui - qual de-
veria ser a caoaciâaãe de uma possível
rêãe para controlar o volume de tráfego
capaz de ser acomodada na parte central
CÚl Londres". Um segundo exercício, foi
feito para se ter a idéia â« "geração per-
missível de tráfego".

"No terceiro exercício, mostramos o que
poderia ser conseçuião se a área tõsse
completamente remodelada. Concluímos
que seria possível criar um brilhante meio
ambiente, acomodando grúnde parte do
tráfego, 77tas de maneira nenhuma todo
seu futuro potencial. Para encontrar espa-
ço para circulação interna, estacumamenio
e separação de pedestres dos veículos, 88-
ria necessário um esquema âe renova(.ãü
urbana em vários níveis".

"Passamos ao quarto estudo, no qual
mantínhamos intactas certas áreas valio-
sas como a Praça Fitzroy. Isto, natural-
mente, complicou o desenho do plano e
reduziu bastante a quantiâade de tráfego
que poderia ser acomodada".

"No quinto estudo, examinamos o caso
do remaneiamento restrito ao mínimo ab-
soluto, observando as conseqüências disto
na acessíbílídade, porém supondo ainda um
bom ambiente. Concluímos que para dis-
tribuir o tráfego essencial seria de jato
indispensável um certo remaneiatnento e
que o uso de carros particulcres dos não-
residentes deveria ser, progressivamente,
restringido à medida em que o tenupo
passasse".

••Finalmente, exploramos as consequen-
cia'B 40 remanejamento da área em par-
tes, porém sujeito à exigência das normas
de planejamento urbano, que requerem
um determinada espaço para estaciona-
mento a ser provido em cada edifício.
Concluímos que daí resultaria um grave
congestionamento do sistema de ruas, que
levaria a necessidade de restringir até
mesmo o tráfego essencial.

Buchanan esclarece que neste caso, como
nos outros, não foi recomendada. nenhuma
das alternativas estudadas. 1!:lee sua equi-
pe simplesmente disseram que caso não
fôsse possível dispor <te meios financeiros
para um programa completo de remaneja-
mento, um esquema menos elaborarado e
com menor capacidade de tráfego teria de
se,' inventado.

Norwich

Quando estudamos Norwich, - informa
Buchanan, - deparamo-nos com uma
única e central área .histórica, dentro dos
velhos muros da cidade. "Uma vez que
nenhuma grande atteração fisica poderia
ser feita, aplicamos a "lei", como a noite
segue o âia; o nivel de acesso deve ser ri-
gorosamente restringido se um bom meio
ambiente é o que se procura.

o mínimo inevitável

Buchanan chama a atenção para um
ponto que considera da maior importân-
cia. "Mesmo o nível de acesso, na prática,
não é infinitamente v<.riável. Em qualquer
cidade parece haver um limite à quanti-
dade de tráfego que deve ser atendido se
queremos que ela sobreviva. ttste limite
de tráfego deve atender essencialmente aos

Esquema de transporte entre cidades suprimindo
o travessia das povoasões mediante uma elrcula-

São regional moi. disciplino do .

negócios e ao comercio, que mantêm o
lugar com vida, e não ao uso de carros
por conveniéncia ou prazer. Nossos estu-
dos têm âemonstraâo que mesmo para aco-
modar êsse tráfego essencial em cotuiicões
ambientais decentes, fazem-se necessários
trabalhos cujo custo poucas peSSOQ'ipodem
avaliar devidamente. Não parece haver es-
capatória. Gostaria que todos iõssem: ho-
nestos a ésse respeito. Basta dar uma
oltuuia nas condições de muitas r1W'S,fora
das horas de pique, para sentir o calibre
do tráfego essencial e o efeito contrário
que êle provoca no meio ambiente. Tráfego
não consiste cpenas, como muita gente
parece pensar, no uso frivolo de carros".

Buchanan, na conferência que estamos
focalizando, refere-se a alguns pronuncia-
mentos de altas autoridades' governamen-
tais inglês as sôbre os investimentos a se-
rem feitos no futuro, com a finalidade de
criar condíçôes à acomodação do tráfego.
Segundo êle, êsses pronunciamentos não
foram dos mais animadores; o Ministro dos
transportes afirmou em certa ocasião que,
se dependesse dêle os orçamentos rodo-
viários seriam senslvelmente reduzidos a
partir de 1970; o Ministro da Habitação
disse que "se êle entendeu bem, aqUilo que
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DI,tribuidor •• 10<01es

limites de zonos ambientales

o professor Buchanan considera como re-
quisitos mínimos, êstes estão infinitamente
acima dos recursos máximos dísponíveís
em futuro próximo". Aquilo que Bucha-
nan toma com requisitos mínimos, cobre
apenas a manutenção de razoáveís padrões
ambientais e um eficiente contrôle do li-
mite de tráfego indispensável.

"Se isso está infinitamente além dos re-
cursos disponíveis em futuro próximo,
então a perspectiva das cidades inglêsas
e da vida urbana na Inglaterra é real-
mente negra", - retruca Buchanan.

1l:sses pronunciamentos ministeriais se-
riam mais fàcilmente justificáveis
esclarece Buchanan, - se fôssem acom-
panhados por alguma medida desencora-
jadora, geral e positiva, ao uso do veículo
a motor.
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Buchanan crê 'que existe uma séria di-
vergência de propósitos por parte das au-
toridades governamentais, pois estas es-
tão bem longe de desencorajar o uso de
veículos a motor, e acrescenta: "Ao fechar
os olhos ante a construção de estradas, e
ao melhoramento delas nas zonas rurais;
ao sancionar uma drástica redução do sis-
tema ferroviário; ao encorajar a inctústria
automobilistica e ao contemplar com en-
tusiasmo projetos como o do Túnel do
Canal da Mancha, o govêrno está, de fato,
selando irrevogàvelmente o destino do trá-
fego a motor como sistema básico de trans-
portes do Pais. Não haveria objeção a
fazer se as viagens, jactlitad(!;S pelos vei-
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culos a motor, se dessem entre cidades ou
tõssem. viagens rurais, em vez de se pro-
cessarem dentro dias cidades, mas o caso
não é êsse. O grande volume de viagens
começa, termina, ou está inteiramente
contido dentro dos limites das cidades,
onde estão concentradas as atividades. De
minha parte, não consigo ver como possa
o tráfego motorizado serencorajad'o por
um lado, sem que se aceite, pelo outro lado,
a responsabilidade de adaptar as ciãaães
à SUlli eficiente acomodação".

Buchanan diz a seguir que a atual
polítíca de trMego, na Inglaterra, parece
ter origem numa escola que preconiza a
aplicação de sanções econômicas para re-
duzir o tráfego à proporções manejáveis.
Relembra que, quando, há 80 anos atrás
surgiu o primeiro veículo a motor, ninguém
relacionou seu aparecimento a fatôres eco-
nômicos. A Inglaterra possuía então um
sistema ferroviário tão desenvolvido que
qualquer pessoa que o visse podería dizer:
H:E:stepaís tem tudo o que poderia desejar
de um sistema de transportes - os veículos
a motor não são necessários, deveriam ser
suprimidos." No entanto, o carro 'oferecia
uma nova especie de serviço e uma nova
maneira de viver, logo desejados por uma
população que tinha recursos para utilizá-
10. No fim, - acentua Buchanan, - o
veículo a motor prevaleceu e, enquanto
levava as ferrovias à beira da falência,
trouxe enormes vantagens econômicas e
sociais ao país como um todo, e teria o
seu desenvolvimento ulterior plenamente
justínoado, se tivesse sido previsto desde

o irucio , Agora, acham que o uso do veí-
culo a motor deve ser restringido. "Quan-
do se abre, para. nós, a possibilidade de
lidar criativamente com 08 veiculos 17Wto-
rizaâos e um vasto programa de renova-
ção urbana se apresenta, dizem-nos para
dar marcha-a-ré",

"Gostaria que os economistas que seguem
essa linha de pensamento compreendessem
que as cidades estão aqui para serem na-
bittuias e causar prazer a seus habitantes.
e para nenhum outro propósito. Fizemos
cidades antes muitas uêzes, agora, se abre
ante nós a possibilidade de tomâ-laé" e re-
fazê-Ias segundo nossa conveniência e pra-
zero Podemos fazer isso como Ul1~ ato de-
liberado de fé e de criação".

A questão do investimento

Ante os demais investimentos estatais
- escolas, moradias, hospitais, defesa - o
tráfego raramente impôs qualquer priori-
dade, - informa Buchanan. Depois da
última guerra houve mesmo, na Inglaterra
uma redução nos gastos em construção de
estradas em favor de um investimento
maior em projetos destinados ao bem-estar.
Naquele momento, quase todos acharam
isso correto, - diz Buchanan, - no en-
tanto, êle, olhando para trás, acredita
agora que os recursos tivessem sido devo-
tados ao fortalecimento industrial do país,
incluindo a provisão de um eficiente sis-
tema de estradas, hoje a Inglaterra estaria
numa posição muito melhor em relação a
seus competidores e poderia dispor de mais
fundos para o bem-estar. No que se re-
fere ao sistema rodoviário, Buchanan afir-
ma que a Inglaterra está sobrecarregada
pela negligência acumulada durante mui-
tos anos. "O atraso é tão grande que o
govêrno se assusta e procura todos_os pre-
textos possíveis para evitar encará-Io ,
Esta posição não é fácil de ser mantida
ante a crescente pressão dos possuidores
de automóveis e daqueles que desejam tê-
los. Buchanan pergunta se não é o mo-
mento de procurar uma 'Visão completa-
mente nova da questão do financiamento
da acomodação do tráfego.

Apesar de não se considerar perito em
questões econômicas, Buchanan propõe-se
a discutir duas idéias; nenhuma delas
nova, ressalva. "A primeira delas diz res-
peito a transferência da responsabilidade
da acomodação do tráfego a algum de-
partamento nacional; dessa forma uma
grande quantidade de trabalho poderia ser
financiada através de empréstimos. No
presente dá-se a estranha anomalia de as
autoridades locais poderem financiar o
cloiamento nas estradas, através de em-
préstimos, enquanto os gastos nacionais
em estradas dependem daquilo que um re-
lutante minis~ro pode retirar de seu orça-
mento. Sem dúvida, é tiificil imaginar al-
guma coisa que possa ter maior impor-
tância paro as futuras gerações ao: que
um bom sistema de comunicações, e pa-
rece estranho que, assim sendo, a massa
de meios para êsse fim, venha dos atuais
impostos".

A segunda possibilidade, - segundo Bu-
chanan, - seria a de seguir a experiência
americana, que consiste em busca!" recur-
sos através a taxação direta sôbre veículos
e combustíveis, pois acredita que, mesmo
sendo essa a única. fonte do futuro au-
mento de arrecadação de impostos a.' ser
levada em conta, ela representaria uma



quantia considerável. E pergunta, logo a
seguir: "será que não há uma maneira 'de
escapar ao dilema em cairmos? - Se não
houve!', posso ver claramente. o- que vai
acontecer: depoilJ de cem anos da intro-
dução do veículo motorizado (1888), êste
País vai-se deparar, na utilização do mais
versátil método de transporte já inventado,
com apenas uma sombra de sistema de
estradas. Os veículos estarão lá, é certo,
mo'S operando em condições cada veZ pior.es
tanto para indú,stria como para a comu-
nidade de maneira geral".

o problema do "vácuo"
A grande dificuldade a vencer, mesmo

admítíndo a possíbtlídade de investimentos
maciços, - de acôrdo com Buchanan -
é saber o que fazer com o tráfego' enquan-
to as grandes obras necessárias não esti-
verem concluídas, O problema tenderá a
se agravar, se, como parece indicar a atual
política, êsses trabalhos forem adiados ,para
algum futuro distante. :G:.steparece ser o
principal dilema: "o tráfego, apresenta um
problema imediato, enquanto as medidas
para resolvê-Io são lentas ea longo prazo.
Como ultrapassar êsse "vácuo"?

Ai Buchanan e a sua equipe pareceu ló-
gico colocar a questão em têrmos de "te-
tos" à quantidade de tráfego nas áreas
urbanas, "tetos êsses que só poderiam ser
levantados à medida em que as principais
obras fôssem concluídas. Isto é, à medida
em que fôssepossível, através de um pro-
grama de Obras, acomodar mais tráfego
decente e eficientemente. Aqui, Buchanan
compara o trMego a uma casa. "Se ãese-
jamosalojar mais gente dentro de uma
casa do que ela pode ad'equadamente com-
portar, êsse aumento só poderá ser per-
mitido depois de se construir um espaço
suplementar ou após o remaneiamento
das acomodações existentes.

"Na prática, todavia, o conselho não é
tão fácil de se seguir. Uma aproximação
poderia ser obtida através os meios de
uma técnica que chamamos de gerencia-
mento ambiental (5). Essa e?1a, provàvel-
mente, a parte mais importante de todo
o Relatório, mas, por alguma razão, talvez
porque não a soletramos com suficiente
ênfase, ela escapou a, atenção geral. Talvez
seja útil soletrá-Ia agora".

Administração do tráfego

A política oficial nesse domínio, até ago-
ra, oaseou-se na técnica conhecida frou-
xamente por "adminís,tração do tráfego".
Esta técnica - explica Budhanan - con-
siste essencialmente em se recorrer a to-
dos os expedientes possíveis afim de man-
ter o tráfego em movimento, até que as
principais obras selam executadas e con-
cluídas. Na prática ela se revela através
da distribuição do tráfego em tantos sis-
temas de ruas quantos possam ser usados,
em melhorar a sinalização, eliminar cur-
vas -à direita, instituir o sistema de mão
única e executar obras limitadas para aju-
dar o escoamento do tráfego.

Duas objeções, no entanto, acompanham
êsse processo, anota Bucb.anan. Dada sua
própria natureza, êle tende a ignorar o
meio ambiente; pessoas que moram numa
rua, 'até então tranqüila, podem, repenti-
namente, ter sua paz destroçada pela ín-

(5) envlronmental manasement.

trodução de uma corrente de trâfego pe-
sado, sem que tenham a mínima possibili-
dade de se queixar. IA segunda objeção é
que, normalmente, a administração do
tráfego age em sentido oposto ao dos ob-
jetivos do planejamento a longo prazo.
"A pesada corrente de tráfego introâueuia
em Grouier Street e na Russel Square, é
inteiramente contrária ao longa mente aca-
riciado projeto de um distrito central da
Universidade de Londres. Em nada con-
forta dizer que essas medidas são tempo-
rárias, se temporário significa 20 anos de
tráfego - pois 20 anos de tráfego pesado
numa rua podem alterar completamente
seu caráter e seu uso, até deixar o obje-
tivo do plano vazio e inútil.

Uma alternativa

Por essas razões - afirma Buohanan -
pusem!OSem dúvida, no "Traffic in Towns"
a presente política de administração de
tráfego. A aproximação correta, a nosso
ver, era a de determinar o plano da rêâe
da área ambíental, buscando uma mte-
gração cuidadosa de medidas estruturais
e de contrôle de tráfego. Sugerimos adotar
uma rêâe e o sistema de áreas ambíentaís,
delineando-o, o quanto antes, numa forma
embrionária. A rêde consistiria na maior
parte de estradas já existentes com novos
elos necessários à continuidade. Ao lado da
rêâe estariam as !potenciais áreas ambíen-
tais. Uma vez estaoetecuu: êsse sistema
embrionário poder-se-ia instituir uma po-
lítica de melhoramento das condições das
áreas ambientais potenciais". Uma política
dessa natureza tenderia a jogar uma car-
ga adíeíonal de tráfego na rêde embrio-
nária, acarretando uma sobrecarga. Neste
caso todos os "macetes" do manejo do
tráfego deveriam ser aplicados à rêâe
embrião de modo a permitir o seu funcio-
namento, inclusive o principio da limita-
ção do tráfego e o da imposição do pe-
dágio para manter a quantidade de trá-
fego sob contrôle ,

Essa técnica - segundo Buchanan -
visa apenas preencher uma lacuna. Tôdas
as medidas devem ser ealouladas em fun-
ção dos objetivos a longo prazo. Denomi-
namos essa técnica de çerencuimento am-
biental, porque não dispúnhamos de têrmo
mais adequado, e, também, por oposição
ao gerenciamento do tráfego (6) , pois
convinha dar a idéia de uma política que
está interessada em verificar e iflverter a
vasta erosão do meio ambiente, causada
pelos veículos a motor. Buchanan frisa
que a questão de preencher a presente la-
cuna entre a situação atual e o advento
da implantação de medidas criativas, pa-
rece ser o problema erucial de todo o trá-
fego.

. O problema dos acidentes
Qual a verdade sôbre os acidentes de

tráfego? O que os causa e qual o remédio?
- Ao fazer essas perguntas Buchanan de-
clara-se ciente de que três quartos dos
acidentes de tráfego ocorrem em áreas
construídas, isto é, em lugares com os quais
êle e sua equipe lidavam quando prepara-
vam o "Traffic in Towns".

SegundO Buchanan, as duas principais
causas dos acidentes do tráfego são os
maus motoristas e as estradas ruins . Uma
forma de reduzir o número de acidentes

(6) traffle management.

séria despertar uma aguda consciência de
responsabilidade nos usuários de veículos
e melhorar sensivelmente as rodovias.
Como o público não está pronto a "revo-
lucionar" o seu procedimento, somente
urna melhoria radical das rodovias poderia
determinar uma redução no número de
oportunidades de acidentes.

No "Traffic in Towns" assinala-se que
o procedimento correto nas estradas exige
um heróico ato deautodisdplina por
parte dos usuários de veículos. "Fabrican-
tes de automóveis, pais, professôres, terão
um importante papel a desempenhar, mas
a maior parte da responsabilidade, ficará
com os motoristas. iJ!: preciso criar um
sentido de responsabilidade, em relação à
motorização, apropríada a urna sociedade
que está em vias de adquirir uma mobili-
dade cuja escala 'as gerações anteriores
não conheceram".

Buchanan acrescenta às medidas apre-
sentadas para melhorar o procedimento
nas estradas - penalidades mais duras,
maior mobilidade da polícia, testes psico-
lógicos, exames de taxa de álcool, - mais
três:

Começando com as crianças
Para sentir· que Se começa "reaímente a

lançar bases sólidas no sentido de desen-
volver o senso de "responsaibilidade mo-
torizada" é preciso começar com as crian-
ças. Isto é, ensinar nas escolas que exis-
tem poucos atos na vida diária mais one-
rosos do que dirigir um veículo motori-
zado.

Limites de velocidade nas estradas
A segunda sugestão de Buchanan é a de

se seguir a prática norte-americana e im-
por um limite de velocidade de 65' milhas
por hora nas novas estradas. Esta pro-
posta não está relacionada apenas à von-
tade de salvar algumas vidas. Seu grande
valor estaria no efeito que provocaria na
conscientização de que a velocidade deve
ser controlada, mesmo nas melhores es-
tradas que possamos construir. Desta su-
gestão, Buchanan infere outra, a de que
os desenhistas de automóveis deveriam ser
desestimulados a desenhar carros para
grandes velocidades. A ênfase do dese-
nho deveria ser dada, como ocorre agora
nos EUA, à segurança, ao eonfôrto, à con-
fiança e ao estilo e não à velocidade.

Protegendo o meio ambiente

A outra sugestão de Buchanan prende-se
ao desenvolvtrnento da consciência social
dos usuários de veículos em relação ao
meio ambiente. Para tanto, êle sugere a
seleção de um certo número de ruas resí-
dencíaís e comerciais nas quais os veículos
seriam tolerados, mas onde residentes e
pedestres teriam (por direito príorídade
sôbre os veículos. Uma medida desta na-
tureza levaria a uma melhorta considerá-
vel ao meio ambiente - reduzindo o ba-
rulho, velocidades, estacionamento inade-
quado, etc. - e talvez despertasse nos
usuários de veículos uma conscíêncía maior
de suas responsabilidades legais e sociais.
Outra opção seria a de estabelecer padrões
ambientais mínimos de forma a obter me-
lhores condições no. meio ambiente. Ta.is
normas deveriam ser fáceis de entender
tanto pelas autoridades como pelo públi-
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eo. Por exemplo,nas tuas resídencíals não
seria permitido o estacionamento com as
rodas sôbre as calçadas; o ruído máximo
provocado pelos veículos não poderia ul-
trapassar 76 decibé1s; a velocidade dos
veículos seria reduzida a 20 milhas por
hora; e o volume e a velocidadedeveriam
.ser mantidos num nivel tal que permitisse
a pelo menos metade daqueles que o de-
sejassem, atravessar a rua sem ter que
esperar.

Melhoramento no sistema
rodoviário

Favorecer o senso de responsabilidade
dos motoristas é apenas uma parte do
ataque, rufirmaBuchanan. Deve-se conti-
nuar buscando o melhoramento do siste-
ma de estradas de forma a reduzir ao mí-
nimo a. possibilidadede os motoristas er-
rarem. Isto significa. desenvolver a rêde
de vias nacionais, regionais, o sistema de
estradas urbanas e a gradual reconstrução
das cidades de modo a acomodar eficien-
temente os veículos. Isto é, acabar com o
conflito entre veículose pedestres em mí-
~hares de ruas comerciais; enfrentar as
condiçõesnas estradas radiais onde se ori-
gina a. maior parte da confusão; remover
a passagemdo tráfego por centenas de pe-
quenas cidades, que se torneram incômo-
das e desagradáveisapenas por isso.

Comercio

Buchanan conclui afirmando que quando
preparava o "Trafd'ic in Towns" tinha
consciênciade que lidava com um proble-
ma que, na realidade, fazia parte de um
contexto muito mais amplo: a forma e a
organizaçãodas áreas uroanas, e que essa
era, a seu ver, a questão social mais im-
portante dêsse século. A dimensão dêsse
problema deveria ser apreendida !por to-
dos. "No fim dêsse século êste pequeno
Pais (a Inglaterra) deverá ter 00 milhões
de pessoas vivendo em cidades. Não é
preciso mudta imaginação para ver quão
significativa será a qualidade da círcun-
vizinhança fisica dessas cidades para seus
moradores".

Contudo,Buchanan preocupou-seem não
deixar que a questão se baseasse apenas
no problema das cidades. considerar as
áreas urbanas implica.em levar em conta
o restanee do território. "A êsse respeito
s6 poderíamos deixar gravada nossa in-
quietação, tão formidáveis são as pressões
que se desenvolvem,poís estaria dentro de
nossas possibilidades, enquanto sociedade,
arruinar as condições de vida nesta Ilha
até o fim do. século". 1l:sseterrível resul-
tado, declara BUohanan, pode ser obtido
pela combinaçãoda indiferença pública,e
o efeito de milhares de decisões indivi-
duais sôbre o lUSO da terra e o desenvolvi-
mento tomado isoladamente. &se processo
pode ser visto em pleno funcionamento
agora mesmo.

limite de zonas amblentoles

Finalmente, Buchanan refere-se a ".Whi-
te House Conference on Natural Beauty"
a qual compareceu por convite do presi-
dente Johnson dos EUA, e onde foram
discutidos 15 temas que cobriam os prin-
cipais problemas do meio ambiente ur-
,bano e rural, e planejamento de estradas
e a arte de se apreciar a natureza. Bucha-
nan lamenta que nenhum político de fÔl'ça
tenha entendido a importância da ambíên-
cía, nem tenha percebidoo capital político
que se amealharia do fato de preparar a
imaginação dos ínglêses para a idéia de
se ifazer alguma coisa extraordinária e
maravilhosa na supertícíe da ilha. O
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Fachada principal

Embaixada da índia em Brasília

Arquiteto SHY AM JANV EJA

..

1 - Entrada de Pdbltco
2 - Portaria e Biblioteca
3 - Auditório
4 - Poço de iluminação
5 - Escritório tf.o

EmlbaJxa.dor
6 - Ante.!sala
7 - Seoreta.rfa
8 - Ante-sala
9 _ Lavatórios

10 - Escada
11 - PórticoIa - Terraço - jardim
13 - Entrada - HaU
14 - jJvlng
15 - Sala de jantar
16 - Lavatórios
17 - Despensa
18 - Cozlllha
19 - Escada de serviço

20 - Balcão
21 - 'ftrraço
22 - Piscina
23 - Jardim privativo
24 - Guarda-roupa
25 - Depósitos
26 - Estacionamento

privativo
27 - Mastro
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Fachada dos fundos

No projeto para a sede da Embai-
xada da Índia em Brasílía, objetívou-
se uma solução simples e direta, den-
tro das técnicas de construção que o
autor consídera básicas e earacterís-
tlcas da arquitetura contemporânea da
Índia.

'11 o arquiteto levou em consideração
as especificações mínimas, dentro das
condições locais de Brasília, necessá-
rias ao funcionamento da Embaim:da.
O terreno de 100 x 250m, de frente
para o lago, requereu um cuidadoso
estudo de condições de localização e
de problemas espaciais, face às dos
prédios das outras embaixadas, vi-
sando-se uma íntegração completa ao
ambiente.

12

1 - Escritórios
2 - Circulação
3 - Kitchnete
4 - Lavatórios
5 - Dep6sitos
6 - Dormitório principal
7 - Dormitório
8 - Banheiro
9 - Quarto de vestir
10 - Kitchnétie
11 - Sala de jantar
U- Televisão

13 - Escadas
14 - lrerraço
15 - Área d'e serviço
16 - Dep6sitos
17 - Lavancería
18 - Escada de serviço
19 - Dependência de

empregadas
20 - Alojamento motorista
21 - Banheiros
22 - Estacionamento

coberto

A combinação da Resídêncía do Em-
baixador com a Chancelaria, sob a
mesma cobertura, separada apenas por
um terraço ajardinado e coberto, deu
uma expressão volumétrica à fachada.
Considerando-se as funções de cada
um d.êsses elementos (Chancelaria e
Residência), dividiu-se o plano em dois
níveis (alto e baixo), dotando-se a
Chancelaria de' uma entrada elevada
para o público e' prara O' pessoal' da
Embaixada.
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Ainda para dar maior eficiência às
instalações da Embaixada, as depen-
dências destinadas ao trabalho interno
e às atividades culturais foram colo-
cadas no nível superior, enquanto as
áreas de serviço, os aposentos parti-
culares do Embaixador e do pessoal
diplomático ficaram situadas no nível
inferior, assegurando-se independência
a cada uma dessas localizações.
O arquiteto procurou dar a seu pro-

jeto a flexibilidade necessária a, no
futuro, a Embaixada poder se expan-
dir simplesmente pela remoção das
paredes divisórias internas. O

Corte

'.~ .• ~ ~ M''''''':' e....t- a •••. t...;~

A combinação da Chancelaria com a residência
do Embaixador doeu à fachada uma expressão

volumétrica
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Dois níveis alto c baixo para a ehancetaría e residência.
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AiS faldas da Serra do Camorim, em
meio à luxuriante vegetação, em ter-
ras outrora parte da sesmaría de Sal-
vador Corrêa de Sã, surpreende ao
observador bela capela- erguída nas
primeiras décadas do século XVII. O
tempo modificou, em parte, aquela
primeira construção que, mesmo assim,
mereceu ser resguardada para a poste-
ridade.
A capela foi erguida em 1625, em ter-

ras do Engenho de São Gonçalo ou de
Camorim, por Gonçalo Corrêa de Sá,
filho de Salvador Corrêa de Sã - "o
Velho", e de D. Victória da Costa.
Estas terras eram parte dias sesmarías
concedidas pelo próprio Salvador Cor-
rêa de Sã aos filhos Gonçalo e Martim
de Sã.
Em 1962, Gonçalo Corrêa de Sã

obteve do Governador Francisco Fa-
jardo, nova carta de sesmaría, confir-
mando a anterior, em seu nome e no
de seu irmão.

Partilhadas as extensas terras da
Restinga de Jacarepaguã, ficou Gon-
çalo corrêa de Sã com aquelas onde
se encontravam os engenhos da Tijuca,
Nossa Senhora do nestêrro, Nossa Se-
nhora da Cabeça (Engenho Dágua) e
São Gonçalo do Amarante.
A propriedade passou às mãos de D.

Victoria de Sã, filha de Gonçalo Cor-
rêa de Sã e de D. Esperança de Sá,
que, em 1628, ao casar-se com D. Luíz
de Céspedes Xeria, ex-governador do
Paraguai, recebeu como dote o Enge-
nho de camorim, "com meia légua de
terras até o Rio Pavuna e mais uma
légua de terras na Restinga".
D. Victorj,a;de Sã legou, por testa-

mento, suas propriedades ao Mosteiro
de São Bento. O testamento prova a
existência da Capela do Camorim no
século XVII e êsse importante do-
cumento é reproduzido, na integra, na
grande obra de D. Clemente da Silva-
Nigra, "Construtores e Artistlaos do
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Moste1ro de são Bento do Rio de Ja-
neiro" . São aqui transcritos alguns
trechos, referentes à Capela de São
Gonçalo. Ei-Ios:

"30 de janeiro de 1667.
"Testamento de Dona Victoria de
Sã, neta de Salvador Gorrêa de Sã,
viúva de D. Luis Oéspedes Xeria" .
"Diz o Rvdo. Pe. D. Abbade do
Mostro. do Patriarcha S. Bento
desta Cidade Frei Bento da Cruz
que para bem de sua justa. lhe he
necessarío o treslado do testamto.
e codicilos que aprezta. com que
falleseo. nesta cidade D. Vitoria
de Saâ".
"P. a V.M. mande q. qualq. tam.
a quem for aprezentado lhe passe
o do. treslado em modo que rasa
fe e tornando lhe os papeis. É. R.
M;. Como pede".
"Rio de Janeiro 12 de abril de 1670
as.) ouevedo (Sinal de rubrica)
"Treslado do pedido.
"Em nome da Santissima Trin-
dade Pae Filho Espírito santo trez
pessoaz Divinaz e hum só Des, ver-
dadeiro q vive e Rema pa. sempre
e sem fim. Notorio e manifesto
será a todos os q esta escritura de
testamento e ultima vontade virem
que no anno do nascimento de
nosso Senhor. JESU Ohristo de mil
seís centos e sessenta e sete annos
aos trinta do mez de Janeiro es-
tando Eu D. vitoria de saâ em
meu perfeito Juizo e entendimento
q nosso Senhor me deu e queren-
do aparelhar-me pa. qdo. elle for
servido levar me pera Sy, faço
meu testamento. nesta forma creio
prímeíramte. e confesso o que cre
e confessa a Santa Madre Igreia
Romana em cuia fê, e crença pro-
testo viver e morrer como catho-
llca e fiel christan que sou e tomo
por minha intercessora e avogada
a SantLssima Rainha dos Anjos
Mãe de Deos meu Senhor JESU
Christo e quem humildemte. pesso
que me perdoe meus pecados e leve
minha alma ao porto da Salvação
quando deste mundo de mizerias
e vale de lagrlmas sahír: pesso
também ao Anjo de minha guarda,
ao Patriarca e Pae meu Sam Ben-
to, e ao glorioso Sam Gonssalo, e
a todos os Santos da corte celestíal
queirão ser meus avogados diante
de Deos pa. q mereça a redenção
q meu senhor JESU cristo com..
prou com seu precioso S'angue,
Paixão e Morte".

"Declaro que sou natural desta
CidJade do Rio de Janeíro, filha
legitima de Conssalo Correa de Saa
e de Dona E,sperança. Fui cazada
com Dom Luiz de Sespedes, Go-
vernador Geral que foy do Para-
gay de q não ouve herdeiros, e fiz
meu cazamento com Dom Luiz de
Sespedes por escritura de contrato
q se de nós não ouvesse herdeiros,
sahíría cada qual com o q entrou
no cazal e como elle não entrou
com fazenda não deve nada o q
deixo ao ditto defunto porq herdei
de meus Paes".

"Tenho hum Engenho de água em
camory com hua 19rela da tnvo-

Igreja doeS. Gl}nçalo do Amarante - Pia. de gra-
nito, à entrada da nave. - Arquivo da Divisão
do Patrimômo mstórico e Artístico Nacional.

Igreja de S. Gonçalo do Ama.rante - Fachada principal doaigreja - Arquivo do Autor

cassam de Sam Gonsalo, casas de
vivenda de sobrado, cazas de p ...
e de purgar tudo de pedra e cal:
e o ditto Engenho fabricado de
moendas, cobres, e bois e carros.
Tenho tambem no tal Engenho
escravos do Gentio diaGuíné.oríou-
los e crioulas, mulatos e mulatas,
mamalucos e mamalucas e algua
gente da terra, todos de meu ser-
vísso e obrigados".
"Declaro que as terras desde o rio
da Pabuna athe o mar e correndo
a costa athe junto da Guaratdba
com seus montes, campos, Restin-
gas, Lagoas e Rios sam meos que
os herdei de meus Paes e avos e

algua destas terras da Pabuna
athe o meu curral da medida te ..
nho dado por obra pila, O q meus
testamentros. guardarão. Tenho
também tres curraes de gado va-
cum em q averá com vaccas COm
suas crias, e tenho também alguas
ouvelhias" .
"Declaro q eu nomeyo e instituo
o herdeiro universal de todos os
bens aqui nomeados e dos que 15
adiante por algua Razão me per-
tencerem ou seíam heranças ou
restituicoens a minha alma he ao
Mostro. de Sam Bento da tmvo-
eassão de nossa Senhora do Mon-
sarrate cito nesta Cidade do Rio



Igreja de S. Gonçalo do Amarante - Imagem doeSão Bento, provàvelmente
do sêcuto XVIII ou XIX - Arquivo da Divisão do Patrimônio Histórico

e Artístico Nacional

de Janeiro eI declaro q os díttos
Rleligio.sos do ditto Mostro. serão
obrigados a fazer os surragíos se-
guintes e legados: Miando q meu
Darrocho de nossa senhora da
candalariame cante sua Igreja
hum ofício de nove lícoens com
missa cantada, e me diga ...

mory com missa, Pregação e por-
síssão" .
...... ' .
" ... e nesta forma hei por acabado
o ditto meu testamento, pelo qual
revogo e dou nullo, e de nenhum
vigor e efeito outro qualquer tes-
tamento, ou testamentos, codíct-
lhos ou mando q por ventura haia
feito antes deste, ainda q tenham
quaisquer clauzulas de Rogatorias,
e palavras especíaes de q aíão de
fazer se particular menção, porq
quero não .tenham, vigor algum
nem em JUJizo, nem fora delle, e
que só este meu testamento e ulti-
ma vontade q d.e Prezente ;faco te-
nham vigor e valor na forma e
modo q melhor convem e pode ter
em direito, e porq minha letra não
he mto. Leglvel Roguei e pedi ao
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"Mando que os Religiosos de Soam
Bento do Rio de Janeiro me digão
todos os dias hua missa pella mi-
nha alma na Igreja de sam Gon-
salo do Camory: Todas as segun-
das feiras hua missa na mesma
Igreia de sam Gonsalo de Camory.
Todas as ...

" . .. e mando q todos os annos em
dia do Glorioso Sam Gonsalo se
faca festa na sua ígreía de ca-

Padre Fr. Leam de Sam Bento, 6
escrevesse, e assinasse como teste-
munha, o qual depois de escrito eu
Ly e assiney por estar feito con-
forme minha ultima vontade. Dona
Vitoria de Saa. assino como teste-
munha Fr. Leam de Sam Bento _.,

Monsenhor Pízarro, em suas "Memó-
rias Históricas do Rio de Janeiro",
também se refere à Capela de São
Oonçalo:

" . .. levantada na Fazenda Camo-
rim, que hoje é dos Padres Bene-
ditinos, por concessão do Prelado
Mateus da Costru Aborim, datada
em 4 de outubro de 1625, a reque-
rimento de Gonçalo Corrêa de Sá.
Nesse títuilo foi declarado o lugar
de Pirapitingui para o da funda-
ção da Capela, por ser então co-
nhecido o sítio com aquela deno-
minação, comunícada do rio que
fertiliza as terras do distrito, pre-
sentemente apelidado Camorim ..."

D. Clemente, ainda na obra acima
referida, também se refere à Capela
em estudp, quando menciona ai obra
escultórica de Simão Cunha e José da.
Conceição, toreutas que trabalharam
para os beneditinos no correr do século
XVII:

Seriam então dêste artista
(Simão da cunha) as imagens de
Nossa Senhora do Rosário, que o
abade Frei Manuel do Espírito
Santo, entre 1754 e 1757, mandou
fazer: uma para a igreja do Ca-
marim, é outra para a da Fazenda
da Ilha do Governador, imagem
esta que hoje se encontra na igre-
ja da Ponta do Galeão ?"

E, quanto a José da Conceição:

" . " O abade Frei Manoel de São
José "para todas as fazendas man-
dou fazer cinco imagens de N.S.
Patriarca de altura proporcíonada
e bem estufadas". É bem possível
que as imagens ainda existentes
nas capelas dessas :fazendas -
Camorim, V1rurgem,Maricá, Mussu ..
repe de Campos e Ilha do Gover-
nador, hoje na igreja nova da
Ponta do Galeão - sejam: as que
foram executadas aquela' época" .

Trata-se de capela de nave única,
com capela-rnór e corredor ao lado es-
querdo. A planta é, provàvelmente, a
da traça primitiva do século XVIII. Os
pisos foram totalmente encobertos por
argamassa de cimento, e eram de ti-
jolos, o que se comprova com simples
inspeção local.

A antiga; cobertura de telhas de ca-
nal foi substituída por outra de telhas
francesas: entretanto, o antigo madei-
ramento do tipo tesoura com linha
alta - aínds, lá permanece . É neces-
sário que se devolva ao edifício sua
antiga cobertura de telhas de canal,
como ainda aparece no muro que abri-
ga os sinos.

As paredes de pedra e cal tiveram
seus revestimentos, em grande parte,
substituídos, sendo necessária sua re-



tirada pará a identificação perfeita do
seu tratamento plástíco.
O frontespícío apresenta-se com em-

pena muito alta, o que demonstra a
grande modífícação por que tenha pas-
sado. Algumas aberturas retangulares
foram rettas na fachada, como tam-
bém uma címaiha e uma cruz rebai-
xada, que estão a mostrar sua recente
execução.
A composição do frontespicio é só-

bria e singela. Uma porta com mon-
tantes e vêrga arqueada de cantaria
apenas aparece no corpo central da
capela. Ao lado esquerdo outra porta,
merior, também com montantes e vêr-
ga arqueaôa de cantaria, conduz ao
corredor, que funcíona como sacristia.
Frontão triangular, de dimensões não
correspondentes à declividade da co-
bertura, encíma o corpo central do
edifício, enquadrado por eunhaís de
pedra e cal coroados por coruchéus de
argamassa. A fachada deverá ser to-
talmente estudada para que se des-
cubram os' elementos primitivos de sua
composição.
Interessante muro, na fachada prin-

cipal, abriga, em nichos semicirculares,
dois sinos de bronze, apresentando aín-
da o seu entelhamento primitivo de
telhas de canal. Em um dos sinos esta
a imagem de N. S.a da Oonceíeão, com
as palavras '~:Jesus-Maria-José".
Na fachada lateral direita do edifí-

cio encontram-se duas seteíras que
iluminam, místícamente, a nave da
capela. Sõmente essas duas aberturas
permitem luz à capela que tem assim
um aspecto sombrio e acolhedor à
oração.
O retábulo é de fábrica recente -

século XIX ou XVIII, de feição gros-
seira, denotando rudeza de entalha-o
mento. Aparece ainda com algumas
cabeças de anjos e. outros elementos
que deverão ser estudados pelo Serviço
de Tombamento e Proteção, oportuna-
mente, para se precisar a época de sua
fatura.
O côro, ainda existente, é em tábuas,

apoiadas em robustas peças de ma-
deira, trabalhadas a enxó. Seu guar-
da-corpo primitivo desapareceu.
A ca.~~ apresenta um púlpito fie

fatura recente, aberto na parede da
nave e com acesso pela sacristia.

O patrimônio escultórico desta his-
tórica capela é enriquecido com três
.importantes imagens: - a primitiva
imagem de São Gonçalo, com cêrca de
cento .e vinte centimetros de altura,
em madeira maciça que foi por nós
retirada do interior da mesa do altar,
onde se estava destruindo pela umida-
de e pela ação de fungos e Insetos;
não obstante seu estado desolador, po-
der-se-à proceder à sua restauração
para impedir o avanço da destruição
de tão importante peça de imaginária,
certamente do século XVII, dadas suas
características de tamanho, douração
e estofamento; - uma imagem de São
Bento, com características de fábrica do
século XVIII ou XIX, encontra-se no
retábulo, no entanto, em bom estado
de conservação, se bem que em local
onde é iminente seu perigo, pela umí-
dade .e pelo ataque dos insetos; - ou-
tra bela imagem encontrada na capela
é a de N. s.a com o Menino Jesus,
também de magnífica talha, e de fa-
tura bem antiga.

.t

Igreja de S. Gonçalo (!i) Amarante - Magnifica. imagem
de N. s.a Clml o Menino Jesus. - ArqUivo da Divisão

do Patrimônio Hist6rico e Artístico Naci<ma.l.

Ao lado esquerdo da nave, uma pia
de forma circular, escavada em grosso
bloco de granito cfoi. inadvertidamen-
te, pintada a óleo. Nlocorredor, gran-
de bacia de granito de forma retangu-
lar, também pintada a óleo, é encon-
trada à guisa. de lavabo.
O edifício não apresenta fôrro, com

a estrutura da cobertura aparente. O
arco triunfal é em semícírculo., cons-
truído de argamassa e, certamente, de
fabricação recente.
A capela encontra-se em um alarga-

mento da Estrada do Camorim, sendo
intenção da. Divisão. do Patrimônio
Histórico e Artístico propor ao Depar-
tamento de Engenharia Urbanistica a
transformação do local em grande
praça que forneceria ao edificio _j~
Inscrito no Livro do Tombo dos bens

estaduais que devem ser preservados,
a importância e o destaque que merece
por ser, como bem assevera Vivaldo
ooaracv, "... uma das mais antigas
relíquias que .perduram na zona rural
do Rio de Janeiro ... "
O tombamento dessa valiosa obra: de

arquitetura do século XVII, tomou-se
ato de significativa importância, que
vem de eriquecer o patrimônio histó-
rico e artistico desta cidade quadrí-
secular.
Cumpre agora, à Divisão do Patri~

mônío Histórico e Artístico, através dos
seus serviços de Tombamento e Prote-
ção e de Conservação e Restauração,
realizar a importante tarefa de res-
taurar êsse edifício, devolvendo-lhe as
.earaeterístícas de sua traça primitiva.

O

17



Painel

Dois projetos em
Duque de Caxias-RJ

:;.'" .

Arquiteto /!.NDR~ LOPES, MB~GB

Superintendência de Águas e
Esgotos de Duque de Caxias
(SAEDC) • Duque de Caxias c RJ

Os projetos a seguir apresentados: urbaniza-
ção dos locais onde serão implantados a Estação
de Tratamento da SAEDC e os reservatórios, fo-
ram elaborados pelo Arquiteto André Lopes, IAB~
GB, quando de sua colaboração na elaboração do
Plano de Abastecimento de Água de Duque de
Caxias.

18

Planta de sltuaçlo

Estação de tra.tamento

o terreno destinado a Estação de Trata-
mento tem 150 mil metros quadrados, é
banhado pelo-rio IglUaçue cortado trans-
versalmente pela E. F. Leopoldína,

o arquíteto críoú um bosque de ípês que
cobre tôda -a área e é cortado por circula-
ções que interligam praças abertas, como
pequenas clareiras, nas quais serão cons-
truídos repuxos, formados por associação
de tuoos.

A necessídade de alojar os operadores
da. Estação em suas cercanias levou a
prever um pequeno conjunto de residên-
cias, inclusive à. do engenheiro-chefe. A
cada residência de operadores está reser-
vada uma área, banhada pelo rio Iguaçu,
nas quaís êleS_puderam manter pequenas
·culturas~

: .,,'
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Praça 7 de Abril - Maqueta

I
)

Planta.

Reservatório

Urbanização da

Praça 1 de Ab~"~'

Cortes

A praça foi projetada p.~rali~~'im~lap..-
tada no centro da cidade de DUque de
Caxias. O terreno é elevado, dominando
tõda a BaixaM Fluminense, e tem por
fundo, em relação a uma de suas díago-
naís, de um lado o mar e do outro as ser-
ras que contornam a Ba~~da;

I

l

O arquiteto procurou dar "transparên-
cia" à praça. Assim, díspõs os reservatõ-
rios' de modo a pão cortar à continuidade
visual daquele que quer ver a ipaisagem.
O reservatório maior é formado pOr 4
cubas interligadas que têm como ponto
os seus vertíces, cria um espaço coberto
utilizável.

Aproveitando as condições topográficas
existentes, .foi projetado um teatro de are-
na que está situado =numc formação na-
tural do terreno, que lhe dá paredes. que
funcionam como excelentes refletores de
som e que garantem ao teatro espaço
audível".
Fjnalmente, o arquiteto procurou criar,

dado o desenvolvimento do terreno em
níveis diversos, "interligações que geraram
elementos lúdicos e penetráveís onde a
criança encontrará clima propício para
desenvolver seus ínstíntos e emotivid-ade".

O
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Painel

Vista geral do prêcUo

Banco Industrial-de Campina Grande S. A.

Rio de Janeiro· Guanabara

20_

Pavimento térreo

Arquitetos:
DANILD ALVIM e MAURICIO SORIANO

Construtora:
Cobraco- Engenharia e Arquitetura Ltda.

Proprietário:

Banco Industrial de Campina Grande 8.A.
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1.° Pavimento

A instalação da Agência do Banco In-
dustrial de Campina Grande, em um pré-
dio sítuado na esquina da avenida Rio
Branco e rua da Alfândega, abrangeu a
loja e os 2.° e 3.° pavimentos. Nesses três
pavimentos, ínterlígados por elevador, fo-
ram distribuídos de aeõrdo com as neces-
sídades do funcionamento do Banco, seus
diversos departamentos. Na loja, foram
localizados os serviços gerais de atendi-
mento ao público; no 2.° pavimento, os
setores de cobrança, contabilidade, cadas-
tro e a diretoria regional; no 3.° pavi-
mento, as dependências destinadas à di-
retoria e inspetoria no Rio de Janeiro.
Para facilitar o acesso do público ao 2.°

pavimento, projetou-se uma escada inter-
na que interliga os dois pisos. O teto foi
totalmente rebaixado de forma a possibi-
litar a distribuição da rêde de dutos para
ar condicionado e embutlmento M ilumi-
nação. O rebaixo foi executado em Ges-
soplac - placas de gêsso pré-moldadas -
e as divisórias que separam as diversas
seções do Banco foram feitas em painéis
do jacarandá.
Na loja foi colocado um painel fotográ-

fico, de autoria de José e Humberto Fran-
ceschi, que tem por tema o 'Nordeste bra-
sileiro, região da qual é originário o Banco.

O

3.· Pavimento

I I
10 BANCO INDUSTRIAL DE CAMPINA GRANDE SA
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Painel

Agência da
Alitalia em Buenos Aires

Arquiteto FABIODINELLl·
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A nova Agência de Passagens da: Ali··
talia Airlines, em Buenos Aires, foi
inaugurada recentemente na Avenida
Santa Fé. Três lados da Agência são.
fechados por paredes de cristal e de
aço inoxidável, que se estendem por
cêrca de 30 metros.
Visto por fora, o ingresso central

apresenta uma marquise em aço e um
grande luminoso com os logotípos da
Companhia. Aos lados, em duas vitri-
nas, estão expostos um modêlo lumi-
noso de timão trícolor do De-8 e um
fragmento de uma escultura feminina
modelada no II século A.C.
Os outros dois lados da Agência,

cuías paredes de cristal dão para a
galería do edífícío, permitem uma .vl-
são completa· do interior, decorado:
com material publícítárío e artistico.
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o chão c de mármore argentino
"Blanco Lemme" . Especiais fontes
fluorescentes longitudinais, em alumí-
nio côr bronze opaco, instaladas no
teto, difundem uma luz intensa atra-
vés de cristais de Murano.

As paredes de madeira são cobertas
por Iamínados plásticos tipo "teak".
Nelas destacam-se um 'planísférío das
rotas da Alitalia, aplicado sõbre um
fundo de alumínio anodizado e um
artístico mosaico, que alcança o teto,
reproduzindo os principais monumen-
tos de várias cídades italianas.

Entre os móveis e as peças mais va-
liosas cumpre assinalar uma mesa
formada por um fragmento de capitel
do II século D. C., coberto por um
cristal temperado transparente.

Numerosas fotomontagens e repro-
duções fotográficas plastífícadas em
côres completam a decoração dos
vários ambientes, em que estão reuni-
dos móveis, poltronas e sofás de estilo
moderno. e de perfeito acabamento ....
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.planta da entrada
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JOSt. Alt'l'HUR RIOS

Reforma urbana ou
planelamento de cidades,

.
tnirante cert,o. perfod5> no Brasil falou-se muito em reiorma

urbana, dando-se a expressaoum conteúdo francamente emocional e;por
oézes até demagógico. Depois de abril de 1964 tée-se largo silêncio em
tõrno do problema e voltaram ao debate temas de sabor mais técnico
resumidos na expressão "planejamento" ou "âesenootoimento" 'urbano:
O estudioso âas cidades sente hoje,cada vez maior, a necessidade de
clarear êsses conceitos, toâoe êles elementos essenciais de uma política
urbana em nosso tempo. .

O clima subversivo. criado em tôrno da expressão "reforma urba-
na" não pode dispensar-nos da análise de seu conteúdo nem inibir-nos
de alxmiâ-lo com a nitidez' que exige. É afirmativa corriqueira que o
n-rasil atravessa um processo de úrbanização, mas nem sempre se leva
em conta a verdadeira natureza dessaurbanização que, na maioria dos
casos se enquadra naquilo que alguém já denominou de "inchação"
urbana.

o que se quer dizer com isso é que o
progresso de urbanização, que hoje é
geral -no mundo inteiro, tanto nas
áreas de mais alto desenvolvimento
como nas regiões subdesenvolvidas,
assumiu entre nós características espe-
ciais que o tornam .para o adminis-
trador e o técnico urbano um fenô-
meno . alarmante, quase um problema
social. Na urbanização brasileira há
um evidente descompasso, nas diver-
sas regiões, entre as grandes, médias -
e pequenas cidades, demonstrando a
ínexístêncía de um sistema urbano
equilibrado capaz de captar em diver-
sos níveis de íntegração urbana as re-
laçõss sócio-econômicas do contexto re-
glonal , As nossas cidades, seguíndo a
linha fácil de uma tendência que
cinde tôda a sociedade brasileira, não
estão conseguindo realízar a sín,tese
entre os elementos rurais e urbanos e
estão faltando por isso à sua tradicio-
nal missão civilizadora. :t!lsse fato
criado por desequílíbríos regIonais, pas-
sa por sua vez a Intenslfícá-loa, ge-
rando no Pais zonas de expansão me-
tropolitana privilegiacj.asdo ponto de
vista urbanístico, dotadas em alto
grau de serviços urbanos essencíaís ao
lado de outras, marginalizadas, que só
merecem o nome de cidade .por um
equivoco administrativo.
No Brasil os núcleos urbanos tam-

bém seguírami em sua nomenclatüra e
classificação um padrão burocrático,
ditado de cima para baixo pelos órgãos
oficiais da estatística. "Cidade" ficou
sendo tôda sede de município. "Vila"
étôda sede de distrito. Iludido, no-en-
tanto, acabaria quem fôsse concluir daí
índíces de urbanização. Muitas' dessas
"cidades" são meros povoados e multas
dessas "vilas" simples agregados de
casebres que nem chegaram a centra-
lizar as: relações de uma zona "'l'ural
imensa e pràticamente autárquíca ,
Outra característica de nossa urba-

nização prende-se ao ritmo de cresci-
mento de certas comunidades urbanas
que, a. confiar nas estatísticas estariam

dobrando população num decênio.
Examinando de perto o dado estatís-
tico e confrontado com o exame ín
loco, verifica-se que o têrmo não se
aplica precisamente ao fenômeno. As
cidades crescem em suas zonas perifé-
ricas ou em suas áreas marginais pela
proliferação de tipos de habitação pro-
letária ou subproletáría, mucambos,
"invasões" ou favelas; ou ainda pela
elevação dos índices de densidade nas
suas zonas centrais que sofrem um
processo. de congestionamento e de
verdadeira degradação material, atra-
vés da transformação de antigas man-
sões em habitações coletivas, morádía
e refúgIo de marginais ou de "aves de .
arribação". Infelizmente, nossas cida-
des não se acham devIdamente apa-
relhadas, mesmo aquelas que hoje
ingressam na fase metropolitana de
cres~lmento, para uma identificação
precisa dêsses fenômenos cuja re-
percussão dramática no seu cresci-
mento, agrava os problemas do admi-
nistrador e onera os orçamentos

- urbanos.
Quando estudamos, 110 Rio de Ja-

neiro, o processo de favelização de ZQ-
nas resídencíaís, modalidade essa de
invasão urbana que não é exatamente
a degradação de áreas antigas também
comum no Rio, mas que geralmente se
propaga nas zonas ínterstícíaís. nos
terrenos baldios, nos morros abando-
nados, nas zonas pantanosas etc. -
pudemos constatar que somente êsse
'processo responde por um "crescimen-
to" de certos bairros que se reflete nas
estatístícas como "urbanlzação", quan-
do na realidade exprime graves desa-
justamentos urbanos provocados pelo
total despreparo das cidades tanto do
ponto de- vista técnico, como social ou
'administrativo. para receber e assi-
milar a maré- montante da invasão
rural.
Nossas cidades abrigam. uma popu-

lação adventícia, desqualíftcada do
ponto de vista econômico e inapta sob
o ângulo social para uma vida condi-
sente com os padrões tradicionais da

. urbe ocídental. Representam verda-
deiro resíduo suburbano que constituí,
como em outros núcleos do mundo sub-

o desenvolvido de hoje, uma massa de
inquietação e um contrapêso de atraso,
doença e miséria, freiando o avanço
urbano.
Todos êsses fatos têm de ser levados

em conta quando procuramos conceí-
tuar os têrmos citados num contexto
brasileiro. Cabe distinguir, portanto,
ao longo de um diferencial de raeío- -
nalização e intervenção conscIente, (1)
crescimento, fenômeno ecológicO', es-
pontâneo ou "natural" em grande me-
dida; (2) desentolvimento urbano, ou
seja, expansão consciente, cQm.o~corre
em projetos de loteamento, cnaçao de
cidades-sátélites, novas capítaís etc;
(8) planejamento urbano quando essa
expansão é submetida a normas e é
integrada. Convém apartar dêsses con-
ceitos, o de (4) reforma urbana que
se impõe .num país em transição como
alma de uma politica social indispen-
sável à retíücação dos vícios e espo-
liações que sofrem as massas urbanas
desfavorecidas, inermes ante processos
tradicionais em nossa estrutura social,
de acaparamento, especulação e usura,
contra elas exercidos pelos detentores
da riqueza e do poder.
Esta última expressão, ."reforma ur-

bana", vem sofrendo as conseqüências
de uma falsa analogia com a reforma
agrária. Descontados os matizes de-
magógicos que não invalidam a ne-
nas cidades e no campo, impõe-se dís-
eessídade de uma política reformista
tínguír o que há de especíüco nessas
duas modalidades de mudança social
dirigida. A diferenÇã entre ambas cor-
responde à diversidade essencial de
funções entre o solo urbano e a gleba
destinada à exploração agrícola. O
solo agrícola ou agricultável é um ins-
trumento de produção, quer de ~li- ,
m.entos, quer de cultivos' comerciais.
Assim, o sentido geral de uma reror=
ma agrária consistiria em colocar êsse
meio de produção, juntamente com o
equipamento e a técnica, nas mãos
dos mais aptos a geri-Io e dínamíaá-Io,
evitando que da sua. ociosidade natural
ou artificial resultem prejuízos para a
coletividade.
A nitureza do solo urbano é muito

diversa. A natureza secundária ou
tercíáría das 'cidades subtraiu-o à sua
destinação original de meio de pro-
dução. Sendo um bem de uso tornou-
se mercadoria altamente rentável, as-
sumindo caracteristicas de valor. Pas-
sou a produzir por si mesmo uma ren-
da as vêzes bem mais alta que uma
área idêntica de exploração agrícola.
Seu valor é estabelecido em função de
variáveis que pouco têm a ver com as
que determinam. o valor de uma gleba
agricultável, como, por exemplo, a
derisidade, sua localização. em relação
às vias de transporte ea certos cen-
tros de dominância, ou à pura moda.

,
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Por isso mesmo, por se encontrar êste
valor habitualmente desligado de umà
'produção direta,' ti ainda mais sujeito
aos efeitos da especulação imobiliária
e, principalmente, da inflação. :G:sa-
bido que o solo urbano no Brasil pas-
sou .a atrair poupanças e investimentos
pela .alta renda que proporciona em
relação a outros tipQSde aplicação de
capitais na agricultura, na indústria
ou no comércío, Passou a atrair, por-
tanto, preferencialmente a poupança
das classes média e alta. :t interessan-
te acompanhar -em certas zonas agrí-
colas decadentes a concorrência entre
o solo urbano e aterra.. agrícola, re-
traçando a infiltração de loteamentos
"valorizados" em áreas de terra em-:
pobreeída,
ll:ssesfatôres. de natureza eminente-

mente social que nada têm a ver pro-
priamente com as necessidades reais
da população, geram um problema so-
cial que é o da. habitação. Não se pode
esquecer que o solo urbano se destina
em elevada percentagem a residên-
cias de famílias que, ou trabalham na,
cidade, ou para ela acorrem em busca
dos benefícios e vantagens que a vida
urbana oferece,,tais como salários mais
elevados, previdência social, educação,
recreação e cultura; Daí dois movi-
mentos de grande intensidade e, sob
certo aspecto, eontradítóríos: a con-
centração de um número cada vez
maior de pessoas nos centros urbanos:
e outro, restritivo, que limita o ritmo
de construção e portanto a expansão
da,ll.abitação nas zonas urbanas. Essa
contradição que perdurou por muitos
anos e ainda perdura no Brasil é res-
ponsável pelos aspectos mais graves
do problema urbano bra:sileiro e jus-
tifica plenamente um tipo de inter-
venção que orienta o crescimento na-
tural. o •..•desenvolvimento", expansío=

# sionista, além <10 planejamento que-é
uma intervenção, -de tipo. nitidamente
técnico. ,
Ji':sses-três, tipbs de intervenção são

Iegítímos num país em transição como
o. nosso, onde o. crescimento das cida-
des, nos últimos 'tempos, tem sido es-
pantoso-. :Êsse crescimento por si só.
sem, nenhuma orientação ou planeja-
mento, leva a problemas de congestío-
namento. Não se considere apenas o
crescimento no' número de pessoas,
mas no número de veículos e no vo-
lume de mercadortas que passam atra-
vés dêsses centros, na massa de ser-
viços que prestam. O crescimento ur-
bano é uma espécie de processo em
cadeia. A urbanização pura e simples
leva a um crescimento de tipo. indus-
trial, manufatureiro, à expansão de
uma rêde de transportes e por conse-
guinte, de tôdas as indústrias a ela
rmculadaa. A urbanização. em si mes-
ma exíge uma notável expansão ter-
ciária, de, servíços e empregos auxílía-
res. A cidade moderna é o centro pró-
prio de atuação de uma burocracia em
expansão e quando. se trata de um

, centro que cumula a função de capital,
seja de país, região. ou Estado, essa
burocracia tende a aumentar e os efei-
tos dêsse aumento logo se fazem sen-
tir sôbre os demais setores de ativi-
dade, exigindo correspondente cresci-
mento da mão-de-obra, o que deter-
mina maior pressão sôbre o .setor ha-
bitacional.
Tudo isso faz da cidade um pólo de

migração de vários tipos, não só de
prOletários e subproletários mas tam-
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bém de individuos de classe média,
vindos de' ~utro.s centros urbanos,' que
vêm buscar no asfalto um campo de
aplicação de atividades mais especía-
Iízadas, empregos mais condizentes
com seu status, lazer, busca de edu-
cação, recreação e, de um' modo geral,
de cultura. O ritmo dessa n!J.igr.açãoé
sempre superior ao dó crescimento
material e funcio.nal da cidade,e essa
defasagem cria problemas, de adapta-
ção dos equipamentos urbanos nunca
aptos a receber os reeém-ehegados.
Não existe, para começar, um serviço
de colocação adequada; não. 'temos um
sistema de qualificação dessa mão-de-
obra geralmente despreparada; não
existe em suma, um mercado. de tra-
balho' organizado para servír de arca-
bouço a êsse crescimento. desatado
Daí uma larga taxa, de ocíosídade ~u
semí-oeíosídade que tem sua expressao
social nos,vários tipos de margínalísmo,
As favelas e mocambos são apenas a

fachada lamentável dessas defasagens
internas que vitimam em maior pro-
porção as classes menos tavorectdas, o
proletariado e o subproletariado. Como
sentem mais agudamente as conse-
qüências do desequílíbrío entre alu-
guel e salário são elas igualmente que
procuram soluções precárias de mo-
radia, que resultam nos diversos tipos
de sub-habítação, buscando compensar
através da localização da casa, dos
precários materiais de construção e da
sua marginalidade em relação aos ser-
viços essenciais, do ao mínimo do que
se convencíonou chamar o confôrto
urbano, a exigüidade do salário ou do
aubsalárío que percebe. '
A tudo isso cumpre acrescentar, fôr-

ças ecológicas que, .eondícíonadas pela
estrutura soéíal e econômica, agem,
sôbre o todo urbano. Essas tõrças de
domínâncía e dependência, são preci-
samente as que criam determinados
congestionamentos no tecido urbano
onde se revelam mais altas as densi-
dades por metro quadrado e, do mes-
mo passo, a valorização por metro
quadrado ~ São elas que provocam a
relação. centro-subúrbio, provocando
fluxos e refluxos urbanas que geram
tensões inevitáveis, mesmo dentro de
um plano técnico elaborado. No mo-
mento, essas tentativas geralmente im-
portadas e adaptadas de países em
que os' problemas sociais já foram re-
solvidos há- cem anos, criam entre nós
problemas maiores. ~ o caso,. por
exemplo, das famosas avenidas, heran-
ça urbanística da Roma dosCésares,
que tentam abrir caminho para os
"centros", cavando sulcos enormes
para a circulação das torrentes urba-
nas, as comemorações urbanas, desfi-
les carnavalescos e servindo de pista
às paradas militares. Essa pseudo-so--
Iução exige forçosamente a demoli-
cão de inúmeros imóveis onde habita-
vam pessoas que já trabalhavam no
centro ou nas suas proxlmídades. São
estas obrígadas a buscar habitações
condízentescom o seu status e rendi-
mentos na períterta da cidade ou nas
zonas de sub-habttação. li'assam, por-
tanto, a agravar o problema do trans-
porte para o centro onde continuam a
ter sua principal atividade, Por outro
lado, a nova"avenida valoríza os imó-
veis, eleva o preço nos aluguéis e em
breve se torna insufieiente como via
de escoamento quando não é transfor-
mada em parq1;le de estacionamento

de carros, solução inédita que tivemos
a honra- de inaugurar,
O problema, portanto, não se -acha

propriamente nas vias de acesso mas
numa descentralízação das funções da
cidade e na sua dístríbuíção equilibra-
da no espaço urbãno de forma a que-
brar o monopólio dos centros. Refe':-
rimo-nos de passagem à .ínfluêneía de
uma estrutura social e econômica que
preside ao .crescímento e ao próprio
planejamento urbanístico e - da qual
muitas vêzes o arquiteto e o urbanista
não têm sequer consciência. É êsse
tipo de estrutura. monopolístíca, otí-
gárquíea ou burocrática. que resulta
numa centralização excessiva e dís-
erímínatóría ge recursos e serviços,
cuía concentração espacial é apenas a
materialização de desequüíbríos sociais
mais profundos. É essa estrutura que
resulta na criação, dentro do espaço
urbano, de áreas privilegiadas quanto
ao usufruto' de vantagem urbanísticas
como, por exemplo, o parque, a areia,
de serviços urbanos como a escola, o
ginásio, a universidade, o hospital, a
assistência médica, o salão de espetá-
culos etc.. etc., e, acima e primeiro que
tudo, da habitação, condicionada esta
rigidamente pelo custo do. terreno ~
dos materiais de construção. '
Todos êsses tatõres de desequilíbrio

se refletem em altos custos operaeío-
naís despercebidos do contribuinte em
período de inflação, camuflados pelas
emissões que passam a desempenhar
o papel de ímpôsto disfarçado. Caso
,fôssem rigorosamente computados e
deflacionados, êsses custos assombra-
riam pelo que representam de sobre:'
carga ao govêrno da cidade e, sobre-
tudo, ao bôlso do contribuinte. São
certamente mais elevados do que os
custos de investimentos urban'stíccs \
aos quaís o leigo costuma atribuir a
maior parte dos encargos fiscais. Todo
um estudo está para ser feito nesse
setor e de antemão temos certeza de .
que revelará o alto. custo 'da adminis-
tração das, nossas cidades, pelo des-
perdício e descontrôledas. despesas.
Podemos agora analisar os tipos de

intervenção, distinguindo o que cabe
ao. desenvolvimento urbano propria-
mente dito, ao planejamento nas suas
características rigorosas de técnica ur-
banística e à reforma urbana como
conjunto de medidas de política social,
visando à. democratízação e à sociali-
zação' das cidades, metas para as quaís
caminham a passo. rápido as nações
mais adiantadas, onde o crescimento
urbano resultou em condições de maior
bem-estar para um número maior de
pessoas. ,
(1) O desenvolvímento urbano abran-
ge duas categorias que devem ser ni-
tidamente diferenciadas. (a) Na prí-
meíra situam-se todos os tipos de
desenvolvimento espontâneo. n» Na
segunda 9S tipos de expansão urbana
planejada. Sem descer a maiores és-,
pecificações podemos dividir os, pri-
meiros em dois grupos, (al) por ex-
pansão vertical e (a2) por expansão
horizontal, êste também chamado de
"enxame periférico", e (aãa) denso
quando. ocorre numa média de 250 ha-
bitantes por hectare; ou (a2b) dâuído
quando a expansão gera aglomerados
de 100 habitantes por hectare. O pri-
meiro tipo (al) tem sido a modalidade
de crescimento espontâneo da maioria
das nossas metrópoles, sobretudo nas
suas áreas centrais. onde predomina ~



creseímento 'fertfcal do tipo arranha-
céu, imitado em má hora das cidades
ameríeanas e de certa forma ditadopor im~era.tivQ8. sõeío-econõmícos de
natureza estrutural como a valoriza-
~ãô dôB terrenos fi (j "proveÍtametito
íntensívo do' metro qUadrado. ilisse
tipo de expansão criou e continua a
criar graves problemás de congestio-
namento nas áreas centraís .das cida-
des, e sua prolffei'ação .assínaía em
nossa mentalidade urbana a prepon-
derância do espíríto de lucro excessivo
ê da usura. sôbrs os ínterêsses do bem
eomum. 1llssetip() de desenvolvímento,
poi' sUã. vez,' provoca 'problemas de
transporte, citculàçâo ê comUnicação,
e um d'esequllibtio na distr1bui~ãa dc&
serviços urbanos essenciais que passam
ti. tlenefiêiar uma área central ou áreas
ponsâvel pelá relação desigual entre
privilegiadas de classe. 11: ainda. o res-
"centro" e. "subúrblo" no eonceíto que
êste têrmo recebe na urbanística bra-
sileira de subcídade, de área resíden-
cíal de categoria menos privilegiada,
sem·nenhuma relação portanto com os
suburbia. americanos,. residência prere-
rencíal da classe média e que hoj e
constituem precisamente as zonas mais
acolhedoras e humanas das cidades
norte-americanas. .
Por outro lado, o tipo de desenvol-

vímento (a2) por "enxame periférico"
que 'têm compíementar o rímeíro

. quando à cidade começa a expandir-
se em áreas livres; ao longo de novas
vías de transporte, é responsável pelos
vácuos que se criam, pelas lacunas no
tecido urbano que entre nós assume a
forma dos famigerados loteamentos.
Também êsse tipo de desenvolvímento
é extremamente prejudicial e oneroso
à cidade moderna porque Obriga o
admínístrador a estender linhas de
serviços, ou a multíplícar as rêdes sub-
sidiárias numa descentralízação que.
por ser técnica ou admínístratíva, não
deixa de ser menos onerosa. I>

O loteador desempenha na estru-
tura urbana o mesmo papel do' grtleí-
TO, ao qual Montelro Lobato dedicou
lima página famosa descrevendo sua
atuaoão na estrutura agrária. COmo
gríleíro, o ícteador provoca uma ex-
pansão artificial da cidade, muitas vê-
zes antecipando seu crescimento natu-
ral, abrindo uma cunha .no monopólíó
tradicional de certas áreas. O autor
de Jeca Tatu percebeu muito bem, que
o grileiro desempenha uma função so-
cial importante sem deixar explícito,
entretanto, que isso só ocorre numa
estrutura agrária de tipo monopolís-
tica. O mesmo papel desempenha o
loteador urbano. No entanto, ambos
criam graves problemas para a comu-
nidade. O grileiro cria títulos falsos e
desencadeia uma série ínündável de
litígios; o loteador, que em certas me-
trópoles brasileira-s, como na zona ru-
ral do Rio de Janeiro se contunde e se
identifica com o grileiro, além de
criar falsos títulos cria quadros l}abi-
tacionais inteiramente destituídos dos
serviços urbanos correspondentes. Atrai
para seus projetos as economias da
pequena classe média e do povo, esti-
mulado pelo tipo de pagamento €111 pe-
quenas prestações e a· longo prazo.
Muitos dêsses Ioteamentos jamais che-
gam a transformar-se em zonas resí-

~ denciais, acabando mesmo em favelas,
marginalizando-se, adensando de tal
forma o povoamento que êste perde as

. .
características íníeíaís de traçado re-
gular e o espaçamento das habitações.

A medida que as cidades crescem
e se transronnam. em metrópoles, êsses
tipos de expansão urbana se comple-
mentam e confundem a ponto de se
tornar dificil distingui-Ios. Na medí-.
da, pCfrém, em que uma cidade se
transforma fim metrópole, novas tôr-
ças mais complexas entr.am em jôgo
determinando outras modaltdadea de
especialização de suas áreas. Surgení
as cidades-dormitório, as zonas espon-
tâneas de industrialização, .os entre-
postos, as' zonas marginais e assim por
diante. 11: principalmente nesta .rase
que. despontam os notórios conflitos
entre os lilnitea urbanos reais e as di-
visões administrativas, estaduais ou·
muniêipaiS. O fenômeno urbãnc' em
expansão tende a sobrepor-se ao artí-
ficialismo das dll'isões politicas e
administrativas. No case d~ Rio de
Janeiro, por exemplo, é ínteframente
impossível resolver problemas funda-
mentafs 4e água, abastecimento e po-
licia se attdministração não procurar
romper por uma. forma qualquer os li-
mites artificiais da: fronteira estadual,
O mesmo ocorre em São Paulo em :re-
lação ao município da Capital, o mes-
mo ocorreu em outras metrópoles -bra-
stleíras, e ocorrerá em Brasília 'caso
venha a prosperar êsse abôrto urba-
nístico. .
Numa fase ulterior, pela tntensín-

cação das comunicações .e dos conta-
tos as metrópoles passam a formar
cadeiãs contínuas. Apareée o fenôme-
no da megalópole brilhantemente es-
tudada nos Estados trnãdos- pelo geó-
grafo rrancêa Jean GOttmann, expres-
são urbana da sociedade de massas.
1i:ssesalto entretanto é rigorosamente
condicionado por um enorme avanço
nos sistemas de eemunícações e trans-
porte, permitindo a criação de uma
lnfraestrutura de serviços e l:1tilidades
urbanas pràtícamente contínua numa
extensa área geográfica. Esta galáxia
de cidades é o prenúneío de uma ten-
tência inevitável do desenvolvimento
urbano moderno que resultará, caso se
processe anàrqutcamente, num terrí-
vel desgaste humano e numa perda de
valôres e de civilização.

(2) Esforçando-se por corrlgl-lo, os
planejadores modernos - técnicos da
nova arte chamada Urbanística - pro-
curam encaminhar novos tipos de
desenvolvimento urbano. Na Inglater-
ra, por exemplo, sobretudo após a
guerra, expandíram-se .as novas cida-
des. Não são mais as cidades-satélites
que crescem como cogumelos em tôrno
da metrópole e na sua dependência,
obedecendo a um sentido de especia-
lização gigantesca e não propriamente
de descentralização humana ,As no-
vas cídades são realmente críações- au-
tônomas, planejadas de modo a propí-
cíar não apenas residências ou dormi-
tórios, mas uma conjugação de residên-
cias e trabalhp a uma população que
varia de 50 a 200 mil habitantes, elo-
tada de todos os serviços essenciais,
Outra tentativa do moderno plane-

jamento tem' sido a construção em
áreas desertas de cidades novas. 1i:sse
tipo de desenvolvimento urbano plane-
jado já recebeu na Europa o nome de
"brasilismo" até vir talvez a chamar-
se "brasíhte" eé' catalogado como uma
forma patológica. Ao contrário das
novas eídades ínglêsas e norte-ameri-
canas que se vinculam necessànamen-

te a um sistema, as novas brasítias são
predominantemente capitais e visam a
uma função politica. Washington foi
a precursora. dessas experiências e o
profundo t~dio que paira até hoje
nessa melancólica capital, cidade de
museus e burocratas, atesta, mais de
um século"após sua construção, a .ma-
lôgro dessa experíêneía urbana.

(3) Outros tjpos- de planejamento
. urbano vêm procurando resolver as
contradições dessas experiências. Pre-
conizam-se várias formas de desceu .•
tralização, desde o sístema de ..peque-
nas cidades até a construç-ão de cída-
des novas, em série ou cacho como
sugere o urbanista francês Jacques Rí-
boud. Dêsses, diversos tipos e experiên-
cias emergem alguns princípios que
convém destacar porque nos levam de
pronto às vínculações entre \ planeja-
mento e reforma urbana.
Não é possível escamotear os limites

ou resistências ao planeja:n/nto urba-
no seja de que tipo fôr. PrImeiro, soo
resistências gerais que se interpõem a

. todo e qualquer plano. A liberação das
fôrças econõmícas e sobretudo, dentro
delas a modalídade da mão-de-obra,e Ul;'a das condições fundamentaís
para o desenvolvimento. Muitas vêses
o planejador urbano procura, sem se
dar conta disto, vínculâr de urha for-
ma ou de outra determinado tipo de
população a uma área urbana: 'ou o
que é mais grave - a determinado
tipo de cídade, O próprio dinamismo
das cidades briga com essa tendência
para uma racíonalízação exeeessíva .. A
todo instante rompem essas frágeiS
eamísas-de-rôrca urbànísticas. P pre-
ço que paga todo plano-diretor divor-
ciado da realidade ~ sua progressiva
desmoralização, mais ou menos -ráplda
conforme o grau de artificialismo das
medidas preconizadas. .
Entre nós o pla.nejamento ínovàdor

ou corretivb, tem-se dedicado' <;lu à
criação de cidades integradas ou a re-
cuperação ou renovação. urbana, es~a
um pouco ao acaso, ~IS em tuncão
dos chamados "melhoramentos urba-
nos" do que .eorno resultante de 'um
esfõrço consciente e glObal de reter-
mulaçâo do contexto urbano. 1i:sseses-
forços parciais, como já vimos, abrem

, perspectivas novas, desatravancam
certas, áreas congéstionadas mas, .qua~e
sempre, trazem uma .superv~lo:lzaç3:o
dos imóveis e das .areas l1ml~of~s,
transferindo. problemas de nabítação
para a periferia, agravando-os, margi-
nalizando grupos da população e one-
rando os custos operacíonaís da cidade.
Se adotarmos como p.ncípio que o

planejamento urbano 'visa a criar con-
dícões para o florescimenio das camu- .
nidades urbanas de vários tipos e di-
mensões eontídas na cidade, e se essas
condições, por sua vez, visam como
Objetivo prioritário o bem-estar das
famílias, não resta dúvida que o pla-
nejamento deve ser antes de tudo glo-
bal e não parcial. o que se quer dize:t:
com isto não é a exclusão pura e sím-
plea das medidas parciais de planeja-
mento, mas sua integração num sís-
'tema que. além de ser urbano' ou me-
tropolitano; tem de ser regional.
:E;sseplanejamento além disso, deve

criar condições adequtd.as à vida equi-
librada de uma família de classe média
que lhe permita nãOrlsó desempenhar
suas funções básicas como lograr con-
dições e, programar seu futuro. Ou
planejamos nossas cidades para a·
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classe média. ou. M espedaç~mos na
tensão - privilegiados e subproleta-
nados - renunciando portanto à ca-
racterística básica que dominou as ci-
dades do Ocidente e lhes deu a p61-
sibilidade de construir uma civilização;
Não importa aqui discutir como essa
classe média em expansão em outros
países deu origem, pir sua vez, a uma
sociedade, de massas. Nossas cidades
refletem ainda, até no traçado de suas
ruas, mesmo no tipo de suas habita-
ções, a permanência de um passado
oligárquico e, ,sobretudo no Nordeste,
onde chega a ser feudal. Nelas' trata-
se de abrir' espaço para a classe média,
pára a sua vlvêneía e sobrevivência e
não para se uestrangulamento como
ocorreu em Brasília .
Se adotarmos êsse princípio não po-

demos fugir às suas conseqüências. Os
objetivos imediatos do planejamento
urbano de-.em ser dominados pela
norma do zoneamento pela divisão,
funcional de áreas rasídençíaís, econõ-,
mícas, administrativas etc. tsse zo-
neamento determina por sua vez um
conjunto de medidas visando à das-

. cen,trallzação de funções e serviços, ao
contrôle das densidades e a distribui-
ção, por zonas ou conjuntos, de um
sistema integrado de equipamentos. O
critério dessa distribuição é a densi-
dade mínima, entre local de trabalho
e a distância à residência, o tipo de
transporte adotado, bem como seu
custo e o tempo gasto no percurso.
Entretanto, são essas medidas tôdas

teóricas, que só se convertem em rea-
lidade quando se removem os obstá-
culos econômicos à sua implantação.
É aí gue o planejamento exige (4) uma.
política de reforma urabana, porque as
boas intenções do planejador irão cho-
car-se ínevítàvelmente eontra as ares-
tas de uma estrutura que. tem precisa-
mente um dos seus pontos de apoio
na propriedade urbana e no jôgo da
usura e da especulação.
Há multo -que o direito de proprie-

dade perdeu suas característícas abso-
lutas' e no próprío terreno do urbanis-
mo vem recebendo condícíonamentos
e limitações de tôda ordem em nome
do bem comum. Nos países anglo-
saxões o direito da propriedade pri-
vada não é inconciliável com os direi-
tos da comunidade. Embora êsse di-
reito tenha _origem e características
diferentes do nosso, por ter sabido
oaortunamente resistir às 'influências
do Direito Romano, acreditamos que,
na nossa tradição jurídica, seria pos-
sível encontr!r soluções análogas. Uma
delas, por exemplo; estaria na distin-
ção entre o direito eminente e o di-
reito de uso facultando ao Estado ou ao
município o poder de íntervenção sem-
pre que 08 ínterêsses da eomunídade
corressem risco. É imperativo buscar
uma fórmula jurídica pela qual sere-
conheça à. comunidade urbana o di-
reito eminente de Intervenção e de
adjudicação do solo urbano para uso
mais conveniente dentro da sua voca-
ção própria e das necessidades do bem
eomum , SOmente a incorporação dêste
princípio numa legislação adequada
daria aos órgão~ do estado ou do mu-
nicípio a autol'ldade necessárta para
processar no corpo doente das nossas
cidades a índíspensável cirurgia que
por enquanto se limita a uma plástí-
tíca sem maiores conseqüências.
O instrumento mais adequado a essa

política em países democráticos ainda

.-
Sôbre uma arquitetura de sistemas

,
ARMANDO DE HOLANDA IAB ·PI!

i<A arte que, poroentusa, ignore as necessidades das massas e se
sinta glorificada de ser entendida por uns poucos apreciadores sele-
cionados é uma arte que abre caminho para o retnuauio produzido
pela indústria de entretenimento". (1) r

O artista tem. uma opção fundamental afazer: continuar ezer-
cendo sua arte individualista e s'll-bjetiva ou voltar-se para os imensos
.recursos que a moderna tecnologia colocou à sua disposição para tentar
restabelecer o diálogo com o público. Diálogo interrompido a partir do
abstracionismo, quando o artista entrou no isolamento em que ainda
hoje se debate. E, mesmo sem comunicação, não parou de insistir na
validaç],e de sua pintura, de sua escultura ou do seu desenho como
meios.de expressão válido~ numa sociedade de massas- mesmo sendo
sua obra de arte única e acessível a reduzido grupo.

.
cer alguma expressão como um mani-
festo sócíal conseqüente. No juntar
destroços, existem semelhanças com o \
trabalho das populações marginais do
Nordeste, que os transformam em obje-
tos utilitários. Lina Barcliz organizou
há alguns anos na Bahia excelente
exposição dêsses objetos (colchas de
retálhos, móveis, vasilhas, candeeiros

mais adequado à natureza e aos pro-
blemas das nossas metrópoles. Exigem
elas cada vez mais, além dos habituais
podêres, um Poder Gerencial que possa
no tempo necessário resolver com' a
necessária presteza os grandes proble-
mas da metrópole moderna, mobilizan-
do os recursos necessários. Constitui.
extraordinária revolução na adminis-
tração e no govêrno das cidades ame-
ricanas a introdução do "cíty-mana-
ger" que administra a cIdade através
de comissões especializa das .
O carcomido sistema de govêrno das

nossas cidades não atende às necessi-
dades e problemas do crescimento ur-
bano em nosso tempo. Seus vícios são
os do govêrno municípal. Anacrônico,
emperrado, extremamente suscet~vel à
corrupção, leva necessariamente a bu-
rocracia, favorece o predomínío dos
grandes ínterêsses, entrega a cidade à
ptutceracía, acentuando a distinção
entre privilegiados e párias urbanos.
A adoção entre nós de um nôvo sis-
tema de administração e govêrno ur-
bano que tivesse a coragem da expe-
riência e a ousadia da inovação traria
melhores condições de vida, de traba-
lho e de segurança às nossas metró-
poles.
Assistimos passivamente à transfor-

mação das cidades em metrópoles e
aguardamos a sua evolução para a me-
galópole sem mover um dedo na mu-
dança das técnicas de govêrno. Im-
portamos equipamentos modernos e
esperamos que venham resolver os
problemas humanos da cidade. ESlla
passívtdade tem um preço - a renúncia
a identificar as cidades com os valôres
mais altos da civilização e as mais no-
bres criações do homem. O

,No afã de buscar saída para seu
ãmpasse, o artista tem beirado o de-
sespêro. Foi o caso da "pop-art". De=
composições de objetos industrializa-
dos =r o lixo da cidade moderna -
montados num conjunto desordenado:
a revolta do homem contra sua "so-
cidade tecnológtca (e capitalista).
Nessa produção é tão difícil reconne-

é o impôsto. Através de um -sístema
de impostos será poss'vel estabelecer
um zoneamento da eídade e disciplinar
a utilização' do solo urbano. É eviden-
te que êsse sistema de tributação só se
tornará efetivo num regime onde não
haja desvalorização do dinheiro. Numa
conjuntura inflacionária a tributação
se tornaria inoperante.
A tributação por si só, entretanto,

não é suficiente. É preciso uma trans-
formação radical no próprio regime de
propriedade no sentido de introduzir
no sistema a figura da comunidade
urbana, tornando-a sujeita de direitos
e dotando-a de podêres de intervenção.
Só assim seria possível fugir. ao dile-
ma Estado-indivíduo, de raizes liberais
e que encaminha necessàríamente á
um tipo de totalitarismo ou de príví-
Iégío , A comunidade é uma realidade
humana e seu reconhecimento no sis-
tema jurídico anglo-saxão evitou a
htpertrotía do Estado e o conseqüente
esmagamento dos direitos índlvíduaís ,
Quem viveu, por exemplo, numa pe-.
quena cidade norte-americana encon-
tra com freqüência o ente vivo e real
da comunidade interferindo no proble-
ma urbano e díscíplínando as relações
da propriedade individual em benétícío
da coletividade. \
A adoção de um sistema semelhante,

oportuna numa época de renovação
jurídica comq a Que estamos atraves-
sando, evítaría que nossas cidades se,
transformassem em .aglomerados con-
fusos de arranha-céus e pardtelros, de
zonas grã-fínas e favelas, onde cres-
cem parasitas e delinqüentes, paraíso
desajustados e ínsubmíssos.
Para a víabllídade dêsse sistema não

basta uma legislação e um sistema tri-
butário, mas um tiponôvo de govêrno

•., .



"

etc.) e na. ocasião chamava atenção
para a "contínua e martelada presen-
ça do fitil e necessário que constituem
o valor dessa produção, sua poética
das coisas humanas não-gratuitiIJ, não
criadas pela mera imaginaçãõ" , A
"pop-art" possui valor menor: o de es-
tranha manifestação "folclórica" numa
sociedade urbana e industrial (com o
que fo~ quase forçado a concordar
Restagny numa recente conferência no
BrasU) ,
O artista ainda não aceitou a capa-

cidade produtiva da indústria como
um dos fatôres determinantes do seu
trabalho, nem compreendeu a neces-
sldade de sua presença na concepção
dos bens materiais de que a sociedade'
necessita (2),

I •.o Nôvo Objeto

Por fôrça da produção em série, o
objeto utilitário sofreu uma radical
transformação, perdendo seu antigo
caráter artesanal (orígínal e singular)
para ganhar outro mais amplo, de
objeto inserido nUIfl conjunto de ele-
mentos idênticos e r.epetidos. O valor
do objeto artesanal é bastante inde-
pendente do seu uso-função mas lígado
à nobreza do material utilizado e às
qualidades plásticas obtidas pelo' arte-
são; o objeto industrial adquíre sig-
nificado pelo uso' quotidiano e pode
ser fàcilmente substituído por outro
igual, pertencente ao mesmo conjunto.
Intérpretes mais radicais dessa

transformação do objeto pela indús-
tria, defendem uma rormutação que
levasse em conta também a quanti-
dade, para se contrapor às estéticas
tradicionais da qualidade do objeto
em 51. Para Décio Pignatari,_ o concei-
to de que a quantidade gera a qua-
lidade, seria a possibilidade de criar
uma nova qualidade por tôrça de pro-
duzir em massa. Já o inglês Reinham
Banham propõe para. êsses produtos
uma estética "transitória, sem, depen-
der da noção abstrata e eterna de
qualidade, mas sim de uma íconogra-
fia de símbolos socialmente aceitáveis
e ligados ao uso e à natureza do pro-
duto".

o Edifício: Produto InduStrial

O edifício também se transforma na.
sua passagem de produto artesanal
para industrial. Nos países onde fo-
ram adotados processos mecânicos de
construção, o edifício começa a ser
produzido em série, em quantidades
que o aproximam do nível das neces-
sidades (SObretudo habitac1onais) das
comunidades. Êsses processos bastante
desenvolvidos, só' poderão ser íntensí-
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vamente; usados aqui na medida em
que nossas populações conquistem o di-
reito a habitação' saudável, eriando
uma demanda real.
Comumente fazem-se restrições à.

utilização' da indústria na produção de
edifícios, por temor que a padroniza-
ção e simplificação por' ela exigidas
venham criar uma paisagem arquíte-
tônica excessivamente monótona. Sa-
be-se que com o aumento da produêão,
o objeto pede diversificar-se, e mesmo
se "individuar", por meio de ricos
sistemas combínatóríos. "E,pstem cer-
tas técnicas que colocam em jõgo a
combínatóría para obter, por coman-
dos de variações, a diversidade infinI-
ta do produto, apesar do. caráter estri-
tamente mecânico da execução" (3),
Na combinação de um familía de ele-
mentos pré-tabríeados, estará a, ex-
pressão de uma arquitetura industria-
llzada; de uma arquitetura de siste-
mas, de múltiplas relações de seus
componentes. Aliás, não é outra a
idéia de Le Córbusier ao afirmar que
bastariam "vinte e seis letras para se
escrever as dezenas de milhares de
palavras de cinqüenta línguas" . Com
igual número de elementos construíra-
mos todos os sistemas de que necessi-
tamos, sem prívá-Ios de invenção e
poesia.

Pré-Fabricação: O Passo para Hoje

I A idéia de pré-tabrícar a estrutura.
tio edl.fício não é nova. Era~ a seu
modo pré-fabricadas, a estrutura da
casa japonêsa (os tratados detalhavam
o sistema construtivo e fixaram tôdas
as opções de combinação das peças),
a "gaiola" pombalína, desenvolvida de-
pois do terremoto de Lisboa de 1755.
quando se procurava uma estrutura
capaz de resistir aos futuros abalos e,
finalmente, o "I?a:lloonframe" "da casa
do oeste americano, de uma fase pré-
industrial, armada por peças "stan-
dard" de madeira, fixadas por pregos
4S primeiras peças de concreto fo-

ram moldadas em 1861 pelo francês
Coignet ("meu processo .está para a
construção assim. como a imprensa
para a escrita") mas só a partir do
míci9 do século é que a pré-fabrícaçâo
começou a ser usada nos grandes con-
juntos, enquanto no Brasil as expe-
riênçias vieram pelos anos 50. Entre
as obras pioneiras está a admirável
Plataforma Rodoviária de Brasília, •
concebida por ,Lúcio Costa que utilizou
o nôvo processo para implantar um
sistema sem precedentes: o centro de
articulação de uma cidade moderna.
Perto dali, na Universidade, constrói-se
grande edifício pré-fabricado para o
Instituto Central de Ciências, de Nie-
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meyer, com um plano aberto de/imensa
'flexibilidade para adequar-se às tutu-
ras exigências da pesquisa e do ensino
científico.
O que nos desafia é o atraso técnico,

a mentalidade ártesanal em todos os
campos da construção e os altíssímos
custos decorrentes do uso de processos
primitivos. O trabalho de símplífíca-
ção, racionalização e coordenação mo-
dular a fazer é imenso -' pré-requísí-
to para a adoção de qualquer processo
de construção maís avançado, Como
o caso dos processos de pré-tabrtcação
das estruturas que efetivamente per-
mitem à construção aproveitar as van-
tagens da padronização e do trabalho
organizado, e ao edifício aproximar-se
da produção tndustríal.

O Espaço Pesquisado

:Él interessante o duaIlsmo que Oie-
dion observa na produção arquitetõ-
nica atual: para a habitação, um
trabalho de síntese de redução do edl-
fício a alguns elementos básicos, me-
cânicamente combináveis dentro de
ampla flexibilidade; enquanto nos edi-
fícios monumentais um~ fértil pesquisa
do espaço, das formas complexas, tam-
bém são aqui resolvidas por processos
estritamente mecânicos.
Toma-se uma nova conscíênçía do

"específico" arquitetõnico: criam-se
espaços contínuos, abertos, integrais
etc. O espaço está liberado.
Entre os líderes desta pesquisa está

o dinamarquês Jõrn Utzon, criador de
uma arquitetura de sistemas, baseada
na relação dos v~mes e no contra-
ponto das formas. Utzon saca a e::c-
pressão arquitetônica da combínação
de elementos produzidos e montados
mecânicamente. Deu uma contribuição
fundamental para a retomada da
plasticidade do concreto, restringi da
pelos processos de pré-fabrtcação mais
convencionais, com a criação de "gre-
lhas" espaciais e geométrica - vínculo
entre as formas da livre invenção e a
produção mecanizada de seus compo-
nentes.
Os arquítetos de hoje, estão com

João Cabral, quando diz que a casa
I .

Seduz pelo que é dentro;
ou será, quando se abra;
pelo que pçde ser dentro' -
de suas paredes fechadas. O
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o aspecto, 5ocial da '/

bitações eram cuidadosamente estuda-
das para os diversos usos sociais: an-
ciães, ..1llulheres solteiras, famílias de
difereiftes níveis de renda econômica,
etc. .. Em tôda a parte, a ínvestígaçã .
técnica, econômica e social avançava,
incluindo os engenhosos estudos de
Alexender Klein sôbre projetos para
a casa mínima, baseados na análise
das funções da família e das circula-
ções domésticas. O CIAM publicou Die
WQhnung für das Existenzminimum
(1930) e Rationelle Bebauungsweisen
(1D31) apresentando respectivamente
os últimos projetos de habitações e sua
implahtacão em muitas cidades e paí-
ses na mesma escala e com dados
descritivos comparativos. '
Nem eis critérios, nem os meios es-

tavam ainda. maduros, nestas inova-
ções, porém parecia ter-se aberto um
nôvo caminho completo, tanto na in-
tenção' quanto no método, que podia
garantir um firme melhoramento na
tradicão urbana, através da aplicação
de conhecímentos cada' vez maiores.
No entanto, desde então, abriguei al-
gumas dúvidas. Aqui e ali notava-se
um certo dogmatísmo, como se as .ex-
períêncías hou sem coalhado dema-
siadamente rápido; notava-se um certo
desvio para um simbollsmo tecnocrata.
Numa sessão do CIAM em Frankfurt,
creio que em 193Ó, foi possível aPEeciar
uma impressionante demonstraçao de
um nôvo pensamento social e técnico
em tôda a cidade, na qual abundava
uma construção experimental sincera.
Justamente então, Ernest May é seus
companheiros arquitetos, decidiram
que haviam chegado ao traçado per-
feito, à solução última, universal. Tra~
tava-se do traçado rigidamente geo-
métrico do ZeiJellbau, exclusivamente
montado sôbre um mesquinho sistema

, de orientacão solar. Com êste funda-
mento dogmátíco, o grupo de Ernest
May, dirigiu-se logo após à Rússia, o
que contribuiu, sem dúvida, para seu
fracasso, que fOi agravado por sua ina-
bilidade em cooperar com a retrégrada
indústria de construção .ali existente..
Seu fracasso contribuiu, por outro lado,
à total reação russa contra a arqui-
tetura moderna e a favor de Roma e
de Niapoleão.
Tanto a produção verbal como a trí-

dímensíonal dessa época tiveram uma
enorme influência através de vias as
maís diferentes, amiúde ~muito afas-
tadas dos princípios originais. Talvez
a Bauhaus tenha tido sua mais bené-
fica e direta conseqüência no campo
cultural e no desenho de simples obje-
tos produzidos em série (incluindo sua
publícídade e embalagem). ,Creio que

arquitetura moderna na década de 30

(Mais que um "estllo"?
rometedores principios não cumpridos)

CATHERINE BAUER WURSTEfl

2.•ste trabalho de Catherine Bauer foi apresentado no Segundo
Simpósio sôbre Arquitetura Moderna, promovido pela "Columbia
rfniversity" de Nova York, em maio de 1964.

A revista "Ctuuiernos de érquitecturar ; pubUcada pelo Colégio
Oficial de Arquitetos da Catalunha e Baleares, em seu número 62,
referente ao 4.0 trimestre de 1965, dá uma notícia sôbre oSimpósio,
apresentando em tradução as contribuições de George R. ColUns e
Caitierine Bauer, informando ainda que o "Journal of the Society oi
Architectural Histortams". dedicou o seu número de março de 1965
integralmente ao Segundo Simpósio sôbre Arquitetura: Moderna da
Columbia University.

A contribuição de Caihérine Bauer, que a seguir transcrevemos,
tbrna-se proiuaulamenie polêmica ao atacar o rumo tomado pelos três
principais arquitetos dÓ movimento moderno de arquitetura - Mies,
Gropius e Le Corbusier - frente aos princípios que animaram êsse
movimento 1 em seu nascedouro.
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Em lugar da. proteção dos grandes,
que até então tinham sido, sempre, os
promotores das inovações arquítetô-
nícas, desta vez foi o movimento norte-
europeu de planejamento da habitação
e da comunidade quem proporcionou
aos pioneiros teorízantes dos primeiros
anos 20 a oportunidade de realizar
construções importantes. Tratava-se
de um campo de provas bastante ade-
quado aos seus avançados princípios
pois ambos os movimentos tinham, em
grande parte, a....mesma finalidade: en-
contrar uma solução para o melhora-
mento do meio ambiente humano, em
um sociedade industrial moderna.
A nova arquitetura estava ligada a

um par de princípios que deram à pa-
lavra funcional um duplo sentido: 1)
a total utilização da' ,tecnologia mo-
derna e sua digna expressão no dese-.
nho; e 2) um enfoque científico das
necessidades e costumes humanos, na
programação, planificação e desenho,
(nisto baseava-se a afírmatíva de cne
era alguma coisa mais que um "estilo",
afirmativa esta ainda hoje- sustentada
por Giedeon, que continua indignado
com Philip Jonhson e Russel Hitchcock
por serem os criadores do têrmo "In-
ternatíonal Style").
Ao mesmo tempo, a cotidiana con-

dição do "homem corrente" era terna
candente no norte da Europa! em vir-
tude da grande in.fluência das fôrças
políticas populares, particularmente
na Ingl terra, na Holanda. na Escan-
dinávia e na Alemanha pré-nazísta. A
crônica carência de habítacões era
uma dás maiores preocupaçúes, bem
como a demanda de melhores escolas
e outros servíços públicos. Com o
advento da depressão, um grande
número de obras públícas foram pro-
gramadas e exigiu-se a adoção de

M. N. B.

medidas sociais para prevínír o comu-
nismo. A oríentação política do movi-
mento da habitação ,e do planejamento
era, quanto à sua filosófia em grande
parte social-democrata e, salvo na In-
glaterra, era suficientemente idealista
para aceitar de bom' grado as inova-
ções no projeto como um simbólico
rompimento com o passado. Os prin-
cípios racíonalístas e antíostentosos da
nova arquitetura eram atraentes.
Durante um curto período, grande

parte da arquitetura realízada cum-
priu, de forma bastante considerável,
os princípios de ambos os movimentos;
O que vi na Europa em 1930 era tão
entusíasmante que de esteta me trans-
formei em uma reformadora da habi-
tação. Primeiro, sem dúvida, fora
. as casas populares de Oud, arquiteto
municipal de Rotterdan, ainda que
estas não fôssem 'mais que casas mí-
nimas. O Weissenhof Siedlung fazia
época, tanto nas plantas, critérios so-
ciais e métodos construtivos, quanto
.na expressão, estética. Em 1930" os
princípios da Bauhaus estavam sendo,
ll'fais ou menos, aplicados em milha-
res de habitações em tôda a Alemanha.

, Martin Wagner, como 8tadbaurat de
.Berltm e representante politico dos
sindicatos, deu a Gropius e a outros
arquitetos pioneiros do movimento a
rossibilidadede projetar alguns- am-
plos conjuntos de moradias, notada-
mente Siemensstadt. O programa .de
maior envergadura e mais importante,
em escala dê cidade, de Ernest May
em Frankfurt Incluía um nõvo sistema
de construção, tôda a espécie de íno-
yações no planejamento e ínstalaeões
públicas, além de um equipamento
para cozinhas especialmente desenha-
do,e que era produzido em série e ven-
dido empacotado. As plantas as ha-



todo mundo concordará com que o
nível geral do desenho industrial me-
lhorou, apesar das exigências estílís-
ticas de nossa economía ,
Na arquitetura e no urbanismo, no

entanto, os resultados foram muito,
"ambíguos"; para utilizar o adjetivo,?e
Douglas Haskell. As "receitas" foram
copiadas em todo b mundo, geralmen-
te desvínculadas do contexto local. O
máximo de .superfíeíes .envídràça das,
por exemplo, poderia ser muito desejá-
vel no norte da Alemanha, porém di-
ficilmente o seria na América do Sul
ou em Chicago. As símples normas
raclonalístas, ltromulgadas em 1930 ti-
veram uma útil influência catártica no
flnal da década, quando a política go-
vernamental de habitação começou a
tomar forma nos Estados Unidos e
demais países, porém contribuíram
para o caráter ínstítucíonal que agora.
deploramos, As utopias arranha-céus
de Le Corbusier, Mies e Gropius exer-
ceram uma. poderosa atração s~bre
muitos arquitetos, porém quando ate-
gou na América - com o '''redevelop-
ment" e o planejamento da habitação
- o momento da grande oportunidade,
depois da guerra, os resultados, pode-
se dizer, não se constituíram num
avanço no campo da arquitetura so-
cial nem muito menos do que isso. O
fato é - e é um estranho fato, se se
lembra o prometido em 1930 - que
qualquer progresso real dentro do de-
senho racional para resolver as neces-
sidades sociais e eívícas, durante os
últimos 30 anos, foi muito pouco ín-
fluenciado pelos representantes dos
ríneípíos da Bauhaus ou pelos famo-

sos dirigentes do ClAM.
O maior êxito relativo à moderna

planificação urbana se deu provável-
mente na Escandinávia com. um certo
número de grandes personalidades re-
gionais bastante independentes dentro
do campo da arquitetura e do urba-
nismo, tais como Markelius, Aalto e
Rasmussen. A Holanda pode ser com-
parada, aproximadamente à Es~andi- \
návía, se bem que se deva assinalar
que Van Eesteren, urbanista oficial de
Amsterdam, durante muitos anos foi
um ativo eo-tundador do ClAM. Na
Inglaterra, nasceu a velha idéia da
Cidade-Jardim - um anátema para a
maioria dos internacionalistas - que
produziu o movimento das' News-
Towns, movimento que ganhou impulso
em tôda a parte desde' o fim da guer-
ra, e, recentemente, inclusive nos Es-
tados Unidos, O mesmo pode ser dito
da idéia do cinturão-verde, e natural-
mente dó superbloco; o princípio da
separação do tráfego no planejamen-
to da unidade de vizinhança foi in-
ventado por .trnwín e aperfeiçoado p9r
Clarence Stein no plano Radburn, mui-
to antes de ter sido adotado pela

i}auhaus. Frank ~loyd Wrigth inau-
gurou a planta .livre e antecipou tam-
bém a "Cidade que desaparece". Po-
rém, foi orígínàríamente na Calífórnía
do Norte - bastante longe, tanto do '
CIAM, como,de Wrigth - onde as for-
mas desenvolvidas primeiro nos anos
30, encaixaram dentro de uma socie-
dade simples, amante do ar livre, de
vida familiar, automotiva, em casas,
escolas, centros comerciais e fábricas.

. Da mesma forma, a "ciência", não
obstante a aplicação de métodos sis-
temáticos de investigação. e tecnologia
moderna aos problemas sociais e cívi-
cos, não recebeu grande impulso, em
nenhum país, por parte râos arquite-
tos, fôssem quaís fossem. seus princí-
pios sociais ou estéticos, e por muito
que ralassem a respeito de sua neces-
sidade, somente os engenheiros de
transportes, e agora os planeíadores,

I que, em sua grande maíoría nunca ti-
nham "ouvido falar em Bauhaus, lan-
çaram-se seriamente por êste caminho,
(Enquanto isso, 'Ostrês líderés prim~i-

ros,que chegaram a se converter nos.
màís famosos e influentes meétres do
mundoarquit~tônico - Le Corbusier,
Mies e Gropius - já nada mais acres-
centaram, em meu entender, .à solu-
ção racional dos problemas sociais 'Ou
funcionais, nem tampouco ao progres-
so técnico, o' mesmo podendo dizer-se
da maioria de seus discípulos diretos.
Não é preciso, aqui, apertar as diver-
sa:s direções por êles tomadas - po-
. rém as diferenças se deram tôdas den-
tro do campo' da exprescío artística.
Mostram a .mesma indiferença ante o
progresso das soluções práticas no
meio ambiente urbano e regional.
Quase todo o mundo poderia con-

cordar com Douglas Haskell quando
diz que "daquela grande revoada só
permaneceu a forma". Poucos (com
exceção de Giedeon) ainda defende-
ríam, agora, que o que se passou foi
mais que um estilo, ou melhor,« muí-
tissimos 'estilos. Muitos esqueceram '-r
ou nunca o souberam - que a arqui-
tetura moderna, em sua origem, es-
tava orientada sobretudo pará um me-
lhoramento social ecf.vico.
Entretanto, ainda pode-se dar, - e

creio que vocês estarão de acôrdoco-
migo, - um melhoramento na quali-
dade funcional do meio ambiente hu-
mano. .. inclusive dentro de uma so-
ciedade opulenta. Na realidade, mui-
tos de nossos urgentes problemas são
o ,resultado da opulência. Portanto,
por que os pioneiros - e aquêles que
foram particularmente influenciados
por êles - abandonaram a partida
após um arranco tão prometedor?
Várias teorias pode-se ter sôbre êste
ponto. A seguir apresento algumas opi-
niões pessoais.
Houve, creio, duas causas. Em. pri-

meiro lugar, a época; nazista ea se-

gunda Guerra Mundial constítuíram
um grande rompimento. As circuns-
tâncias do pós-guerra foram comple-
tamente diferentes, e a ideologia pri-
mitiva já' não se mostrava sempre ade-
quada. Os princípios revolucionários
dentro do desenho cristalizaram-se em
"receitas" estilísticas. Também, e isto
talvez encerre uma importância de-"
císíva, o enfoque racional foi em gran-
de parte abandonado, Os três mestres
que haviam abraçado a "ciência", 01-
taram de nôvo ao papel de "prima
donna", pouco se preocupando .com a
aplicação da tecnologia avançada e da
ciência social ao meio ambiente hu-
mano. \
Quanto ao fato da. mudança de cir-

cunstâncias, devemos recordar que a
década de 30 foi uma época muito
mesquinha. A crise econômica inter-
nacional criou uma espécie de depres-
são no pensamento. Não se esperava
que se produzísse nunca mais uma
alta econômica, e a única esperança
era uma organização mais racionál
dos limitados recursos disponíve's.
Tôda uma série de princípios, adota-
dos pelos pioneiros para interpretar a
cultura da era da máquina em têrmos
de arquitetura -e urbanismo, - a
"ética da máquína'' - mostraram ser
essencialmente falazes.
Um dêsses príncípíos foi, desde logo,

o conceito de "Existenzminimum". Na
década de 30, sem dúvida, importan-
tes e positivos e posítí as contribui-
ções foram dadas ao campo das nor-
mas mínimas. Porém, tôdas elas esta-
vam dentro de um nível extraordinà-
ríamente modesto. Aquela super-sím-
plífícaçãe espartana estava bem pa-
tente em nossa próprla Lei' de Habi-
tação de 1937 (da qual fui um dos re-
datores) cuía finalidade era: "casas
decentes, saudáveis e higiênicas". Esta
finalidade era também o ideal funda-
mental (talvez se devesse ajuntar "en-
solada") expresso na maíoría dos pro-
jetos de habitações alemãs pré-nazistas,
e .que influenciaram grandemente a
produção americana posterior.

OS aspectos sociais da construção de
moradias no pós-guerra se revelaram,
no entanto, bem menos simples. Pode-
se dizer isto inclusive quando nos
referimos às peilsoas mais humildes; que
em muitos locais da Europa e dos Es-
tados Unidos ainda não chegaram a
alcançar os estandares mínimos; quan-
to a florescente classe média, é óbvio
que os gostos e as ambíções relativos a
moradia muito se afastaram daqueles
"decente, saudável e higiênica". O que
a moderna teenología trouxe foi o au-
mento da produtividade, o aumento- da
renda e dos índices de natalidade, o
crescimento da instabilidade, a cria-
ção de novas necessidades e a compli-
cação, . em grande escala, de tôdas as
conseqüências envolvidas pela eonstru-
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cão de habitações e o planejamento
das cidades. Porém, em vez de pesqul-
sar seriamente sôbre êstes novos pro-
blemas, extraordinàriamente interes-
santes, a fim de elaborar novos crtté-
dos racionais, os pioneiros de então
se aferraram aos velhos princípios,
convertendo-os em um estilo doutriná-
rio. Na realidade, isto começou a acon-
tecer muito cedo.,
Em 1932, pouco antes de Mendelsohn

abandonar 'a Alemanha, fui ver sua
famosa casa bela e cara sôbre o Wann-
see, na qual tentava demonstrar que-
era um tecnocrata tão puro quanto
qualquer outro. Pela primeira vez, vi
uma parede inteira de cristal .descer.
até o solo ao se apertar um botão, e
fiquei deslumbrada. Levou-me a seu
estúdio, disposto de tal forma que po-
dia ter um pouco de Independêncía
quando o desejasse. Mostrou-me, com
o dedo, orgulhosámente, uma. cama
"Murphy" importada dos Estados Uni-
dos e disse: "Existenzminimum". Ou-
tro exemplo, posteeíor, é dado pela
casa que Vincent Scully apresentou
(creio que, na realidade, a casa ~ mais
de Gropius do que de Breuer). A casa.
-tem uma das entradas mais mesquí-
nhas que jamais tive oportunidade de
ver em qualquer casa. (Devo dizer que
nenhuma casa de meu marido, ou de
nenhum' arquiteto da Bay Regíon nun-
ca foi tão pouco acolhedora). A porta
de entrada abre sôbre um estreito pa-
tamar, e a pessoa se encontra frente
a frente com escadas "abertas" que
vão para cima e para baixo, sem que
tenhamos a menor indicação a respei-
to de qual delas se deve tomar. Natu-
ralmente, Mies com a teoria total do
"menos é mais", reflete, em grande
parte, esta ideologia nascida da: de-
pressão.
O segundo engano está estreitamen-

te ligado ao primeiro: a estandartiza-
ção rio desenho como expressão neces-
sária e desejável da era da máquina.
Os primeiros projetos de casas foram
muito mais estandartízados do que a
tecnología da construção exígía, e os
puristas continuam aplicando, ainda
hoje, êste principio. Porém, as ten-
dências atuais correm em direção
onosta. Dado que a economia produz
mais riqueza, mais tempo livre, e mais
educação, proporciona principalmente
a oportunidade de tornar acessível a
todo mundo uma gama maior de obje-
tos a escolher. Muitos produtos são
estandartizados, naturalmente, mais
existe um desejo efetivo de índívídua-
lidade e de variedade muito maior do
que se poderia ter imaginado nos Es-
tados Unidos ou na Alemanha, na dé-
cada de 30: Somos, agora, suficiente-
mente ricos para poder comprar obras
de artesanato e elas nos agradam por
não serem produzidas em série. De
volta da índia, cheguei à. concluião de

que, maís cedo ou mais tarde, tudo
quanto tivesse sido feito pela mão do
homem estaria nos Estados Unidos e
tudo o que fôsse feio, produzido em
série, estaria na índia. Sem dúvida,
Frank Lloyd Wright sempre pensou
assim e Le Corbusier o reconheceu
cedo. Nunca perceberam, no entanto,
que ao tornarmo-nos mais soüstícados,
passaríamos também a interessar-nos
mais pela história, também como pela
distincão e pela riqueza. Atualmente,
o grande problema na. cJdades é o
de como preservar º passado e como
conjugar 0$ novos edifícios com os
antigos, já que não se quer destruí-los
inteiramente para ser ganzmoderne.

O terceiro engano fOI o coletivismo.
Naquela época, esquecendo-se as idéias
políticas de cada um, parecia íneví-
tá veI' a quase tôda a pessoa sofisticada
que da moderna, técnica deveriam de-
rivar-se formas coletivas de viver.
Absolutament ninguém poderia ima-
ginar que, começando pelos Estados
Unidos, iríamos utilizar a tecnología
príncípalmente para aumentar a inde-
pendência individual e famãíar , Pre-
sumia-se, de um modo ou de outro,
que a utopia significaria boas comidas
produzidas em série, em grandes con-
juntos de apartamentos, nos qua:$ to-
dos os serviços nos seriam assegurados.
A mãe não teria mais' que lavar e cozi-
nhar. Porém ê evidente, com razão
ou sem ela, que colocamos a técnica
a serviço de propósitos exatamen-
te opostos. Servimo-nOlS dela para,
ao contrário, obter aparelhos que nos
fazem a nós mesmos, mais livres e mais
auto-suficientes em casa. Utilizamo-Ia
para produzir em série fileiras de ca-
sas unifamiliares e sobretudo auto-
móveis, o que quer dizer automobili-
dade. Escolhemos o individualismo em
vez do coletivismo. Quando Mies e
Gropius chegaram aos Estado.ll Unidos
tiveram pouca consideração quanto a

. êsses' fatos, se bem Que Gropius tivesse
tentado compreendê-Ios. Estiveram
sempre interessados, antes de tudo, na
construção em altura como fórmula
verdadeiramente "moderna". Le Cor':
busíer, que sempre imaginou cidades
de "arranha-céus", proporcionou o
modêlo básico para a habítacão cole-
tiva mínima com seus apartamentos
de Marselha.
Em vez do ractonalísmo, a influêneia

dêstes grandes arquitetos fomentou o
simbolismo tecnocrático de-várías for-
mas ê maneiras, A máquina é Deus,
o, símbolo do poder, a esperança e o
progresso humano; portanto há de ser
glorificada em tôda arquitetura. Po-
rém, o que a máquina fêz' natural-
mente foi criar novos e grandes pro-
blemas que nos destruirão a menos
que possamos fazer avançar a ciência
soCial a tempo de contê-Ias (desde o

•

armamento atômico até as relações
raciais e o tráfego). Nossa Imagína-
ção social, nossa ciência social e nos-
sos políticos não.sestudaram, porém, a
fundo, as possibilidades e os perigos
da tecnología , O estimulo proveniente
da "ética da máquina" parece tão fora
de moda como no Renascimento, o es-
tímulo dos valôres 'estéticos da antiga
Grécia e Roma. Porém, por que não se
adaptaram nem se apuraram os-prin-
cípios fundamentaís modernos do ~u-
pIo funcionalismo?
o enfoque racional foi abandonado

porque teria exigido mentalidades
abertas e uma forma real de colabo-
ração e de trabalho em equipe: arqui-
tetos trabalhando com engenheiros e
socíôlogos, tentando continuamente
encontrar melhores soluções, levando
a cabo novas experiências e compro-
vando-as, colaborando com o mundo
dos negóeíos e com o govêrno para es-
timular a pesquisa, a experimentaçãoel melhoramento. Isto foi exatamen- ,
t . o que não ocorreu dentro da linha
principal do modernismo "Internatio-
naí Style", O que sucedeu foi que os
famosos Inovadores voltaram ao an-
tigo papel' de "prima donna": "papai
sabe tôdas as respostas"; a expressão
estética pessoal é o melhor, inclusive
se não consegue fazer funcionar cor-
retamente ou melhorar o panorama
urbano. Ouvi dizer, recentemente, ~ue
o mal da Bauhaus foi que não só des-
truiu o sentido do passado, como não
consegui desenvolver uma verdadeira
disciplina, nem sequer na medida do
que o fêz a "Beaj.1XArts". Certamente,
houve muito menos interêsse quanto
ao desenho urbano.
O êxito dos três "International Style"

e de seus díseípulos fOi sem dúvida
enorme. Tiveram, irônicamente, um
êxito especial na construção de mo-
numentos para uma sociedade, opulen-
ta - monumentos' que são c~mpara- ~
tivamente originais, algumas vezes be-
los em si mesmos, amiúde interessan-
tes esculturalmente, muito caros e que
raramente trazem melhores soluções
funcionais. As velhas "etiquêtas" tec-
nocratas, inclusive, estão desaparecen-
do, no afã pela riqueza e a originali-
dade visual. Quando muito, êstes ho-
mens aumentaram nossa capacídade
para uma arquitetura monumental, e
nisto Le Corbusier foi extremamente
importante. Porém, creio -que trouxe-
ram pouco ou nada ao desenho urbano
ou ao vernáculo comum, tanto do
ponto de vista estético como do social
ou do técnico. Nestes campos estão
acontecendo coisas, porém trata-se,
por -um lado, de uma reação contra os
dogmas de "prima donna" e, por ou-
tro, são provocadas por arquitetos e
urbanistas que nunca foram muito trl-
fluenciados por êles. O
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Painel

o prédio do Banco Comércio e In-
dústria de Minas Gerais está situado
na esquina da avenida Rio Branco cor»
a rua do Ouvidor, no local onde se
erguia o antigo edificio do "Jornal do
Comércio", em terreno com área de
1.500m2•

o Banco ocupa o subsolo, o térreo,
a sobreloja e os 2.°, 3.0 e 4.0 pavimen-
tos; do 5.° ao 22.° pavimento, o prédio
pertence a um condomínio e está di-
vidido em salas comerciais, cujas áreas
variam entre 23m2 e 98m2•

o prédio compõe-se de 2 blocos, um
voltado para a avenida Rio Branco e
rua do Ouvídor, com 23 pavimentos; e
outro, com frente para a travessa do
Ouvidor, com 8 pavimentos, gabarito
máximo permitido nessa artéria.

A parte ocupada pelo Banco compor-
ta todos os seus serviços, inclusive um
salão de recepção e uma cantina, com
capacidade para 60 pessoas, no 3.° pa-
vimento. No 4.° pavimento, foram pro-
jetados 2 apartamentos para diretores
em trânsito e dependências completas
para um serviço médico-dentário. As
instalações de atendimento público do
Banco estão localizadas no térreo e
na sobreloja, interligadOS por escada
rolante.

; :;:

o prédio está provido de 9 elevado-
res eletrônicos, dos quaís 7 servem a
parte ocupada pelo condominio e 2
atendem exclusivamente aos 6 anda-
res do Banco. O
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Diálogo

Fundação Especial de Saúde
Pública

EStimaria ser mcluído no rol dos que·
recebem exemplares dessa importante pu-
blicação, com as mesmas regalias de que
gozam meus colegas engenheiros. Se pos-
sível, gostaria de receber 'também exem-
plares atrasados.

Presentemente, exerço atividade profis-
sional junto à Fundação S"erviço Especial
de Saúde Pública - engenharia Sanitária.
já tendo tido a oportunidade de valer-me
de subsídios da revista _ARQUITETURA!.

Eng.o 8tênio Domíngues da Sl.l.va
Júnior
Fundação ,SlerviçoEspecial de Saú-
de Pública - Engenharia Sanitária
Avenida Francísco Sá, 1.873 -
Caixa Postal 732 - Fortaleza - CE

Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo - USP

Recebendo' a Biblioteca da :F1aculdadede
Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de .são Paulo a revista ARQUITETURA
desde o n.o I, vimos consultá-los sôbrea
possíbíüdade de ser enviado o n.o 44, feve-
reiro de 1006" para completar nossa cole-
ção.

Eunice IR. Ribeiro Costa
Bibliotecária Chefe, subst.s
Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo - Caixa Postal, 3225'
,São Paulo - oS?

Comunicamos ao engenheiro Stênio Do-
mingues' e à Biblioteca da FAU que pro-'
uiâenciamos o atendimento de suas sou-
citações.

Mudanças de enderêço em
São Paulo

Participo meu nôvo enderêço, para onde
deverá ser remetida a partir dessa data,
a magnífica revista ARQUITETURA.

. . Arquiteto Jair R.Peixoto Laguna"
'Rua \LiIberoBadaró, 153 ~22.0 and."
São Paulo - 'SP ...

tntormamoe ao coleqa JRPL que a mu-
dança de seu enâerêço deve ser comuni-
c(J;àlQ;ao IAB-SP, a quem estã afeta, em
São Paulo, a distribuição, (J) arquitetos, da
revista ARQUITETURA.

Centrais Elétricas Fluminenses

Vimos manifestar o nosso interêsse em
receber sistemàticamente a revista AR-
QUITETURA, dessa entidade. Na oportu-
nidade, solícítamos também que nos se-
jam remetidos os números atrasados.

Engenheiro Delso Freitas
Assistente Dir. Superintendente
Rua 15' de Novembro, 92
Niterói - RJ

Incluímos seu nome em nosso arquivo,
quanto aOs números amteriores informa-
mos que dispomos de muito !poucos.

Dominicanos

Tendo conhecido alguns números da re-
vista ARQUI'l1ElTUIRA, pubhcada pelo
lAB, despertou-se o nosso interêsse em
acompanhá-Ia com continuidade, diante
dos problemas humanos e técnicos por ela
colocados e pesquisados.

Nosso convento tem dentre outros, o ob-
jetivo cultural, pelo que esperamos estar
dentro do campo de pessoas e ínstítuíções
beneficiadas ipor essa publicação do lAB.

Pedimos assim o favor de nos inscrever
entre aquêles que são brindados com a
assinatura da revista, se assim fôr julgado
possível pelos senhores.

Frei João C'risóstomo
C'onvento Dominicano
Rua do Ouro, 1900 (Serra)
Caixa Postal, 394
Belo Horizonte - MO

Informamos a Frei João Crisóstomo que
incluímos o Convento dos Dominicanos de
Belo Horizonte -ení nosso: arquivo, com
grande satisfQ-çã~., O

ANUNCIEM -EM

o õR-GAO OFICIAL' DOS
ARQUITETOS BRASILEIROS

Destaque

VIAGEM DA DELEGAÇAO DO IAB AO
IX CONGRESlSO MUNDIAL DE ARQUI-
TETOS - JUNHO E JULHO DE 1967

O Presidente Fábio Penteado designou
uma Comissão Especial para a viagem e
alojamento da Delegação do IAB ao IX
Congresso Mundãal de Arauitetos. A Co-
missão distribuiu aos participantes do VI
Congresso Brasileiro de Arquitetos e a tõ-
das as unidades federa-das do IAB, Junto
com as fichas de ínscrícão, um eomuní-
cado ímpresso, prometendo, dentro em
breve, dar maiores esclarecimentos sôlbre
o problema da hospedagem e as possíbílí-
dades de fdnanciamenito.

A cria. WMOns Lits oook, incumbida no
exterior. do problema de hosnedacem para
os Congressistas, apresentou um ('lIStOexa-
ger.'3;do e condições como de incluir, na
estada, pensão completa no hotel o que
não atenderia ao deselo da maãoria dos
partícínantes. A6ecretaria Geral do IlA'B
e o Vice-Presidente da UIA, oflcíaram,
diretamente, à ISecão Nacional oraaníza-
dora do IX COmrresso, solícítando 'infor-
mações sôbre hospedaaem, ressalvando aue
os preços aoresentados pela Wagons Uts
Cook, írrmossíbilltarlam, lt.a1v!lz.a partící-
pação do IAB na escala desejada.

É: preoíso ressalvar que' auanto ao rpra:w
entre clois fretamentos, foi levado em con-
síderacão o alto custo (mesmo rom 2ibati-
mento) , de uma: passagem à Europa, para
oue e1a, fôsse utilizada, apenas, para o
comparecimento a um Congresso. Por êsse
motivo. atendendo à maíorfa das opínlões
colhidas, fixou-se um praso entre 1 rre-
tamsnto e outro de 50 a 55 dias.
Posteriormente, a Secretarla foi consul-

tada sôbre a possíbílídade de colocar no
plano a volt.'), em aberto, pois, alguns dos
ínscrítos não poderiam se ausentar por
mads de 30 dias e muitos dos Interessados
desetarãam arrrolíar a sua estada no ex-
terior. Em vista disso o IAB pediu .a Air
France Que estudasse, também, êsse plano,
o qual 'Será, adiante, exposto.
Os Arquitetos Luiz Oarlos Antonv. TAB-

GB e FernanKio Pereira da Cunha, IAIB-GB
obtiveram da Agênria Fonseca Bethlem.
uma IPrOjpostade viagem com 3 tipos de
tcurs organizados .

A - viaoem. com fretamento de id:a e
volta - (Transportadora Air F'rance).

1l:sse tipo de víaaem só POderá ser efe-
tivado com um número fixo de 142 par-
tIcipantes.
Até o presente momento, com 62 fil'has

de ínscrícões já recebidas, o número é de
107 partícíoantes, o que poderia sssegurar,
pràticamente, o fretamento, tendo em vis-
ta a procura e os pedidOS de informações.
MJais da metade dos ínscrítos .iá fêz

sentir que a volta em aber+o. ficando para
cada um que deoída, individualmente, a
data de seu regresso, lhes seria mais fa-
vorável.

iA. ficha de inscrição. em nota, chama a
atenção de todos os interessados para o
fato de que, caso desistissem de usar o 35
fretamento de volta, teriam que paaar a
tarifa integral Paris/Rio, US$ 410.00, com
a perda do seu pagamento :para o freta-
mento e sem direito 'a qualquer financia-
mento, 1P0r tratar-se de aquisição feita no
extenor. Os inscritos que desejarem tn-
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a) no pagamento 'antecipado incluiu-se

o pagamento do fretamento e 30%
da volta financiada, deacôrdo com
o Regulamento da lATA.

b) no pagamento de 10 meses estão in-
cluídos os juros e despesas contra-
tua.ú1.

slstir nessa; opção devem comuníeer por
escrito, dentro do mais breve prazo possí-
vel, sua decisão.
Tratando-se de fretamento, os U'S$ 5010.00,

deverão ser pagos antecipadamente, em 8
prestações mensais de US$ 63.75. Se no
entanto não fôr atingido o número de 142
interessados, não poderá ser efetivado êsse
tipo de opção, porque o custo real, com
tôdas as deduções, foi dividido em parce-
las iguais, referentes aos 142 lugares, sem
qualquer ágio ou lucro para o IAB.

B - Viagem com fretamento na ida e
volta em aberto - (transportadora Air
France) .
Visando ainda o barateamento do custo

das passagens, nessa segunda solução fo-
ram consideradas a ida em avião fretado
e a 'Volta em aberto, que poderá ser uti-
lizada dentro do prazo de 1 ano, da data
de expedíção do bilhete, sendo prevãstos
dois tipos de percurso:

I - RIO/PlRAGA:/RIO;
II - RIO/PRAGA e PARIS/RIO.

Dada a. díferenca de preços entre I e II,
aconselhamos a opção pelo I, que confere
maiores vantagens.
Além da valídez da passagem para 1

ano, os bilhetes poderão ter o seguinte
desdobramento, sem qualquer ônus suple-
mentar:

I - RIO~AGA/R.IO - na volta em
aberto, isto é, no trecho Praga/Rio, o /bi-
lhete poderá ser desdobrado oara o Va teto
Praga / 'Frankifurt / Dusseldorf / Paris /
Zurioh / Genebra / Milão / Roma / Nire I
Barcelona / iMadrid / lRio, de ar-ôrdo com
o tnterêsse de cada um, podendo regres-
sar dentro do prazo de 1 aIIlO.

II - Rio/Pra,ga e Paris/Rib, na volta
em aberto, isto é, no trecho Paris/RIo, o
bilhete poderá ser desdobrado para o tra-
Iete Paris ! Zurirh I Genebra / Milão /
Roma ! Nice ! Barcelona / Madrid / Rio.
de acôrdo com o interêsse de cad:a; um,
podendo regressar dentro do /prazo de 1
ano,
O preço normal dIa passagem RIo/Pra-

ga/IMo, com financiamento die 70% em 6
meses, seria de US$ 898.00, em classe eco-
nômica, incluídos os juros de financia-
mento. Apenas, para eomoaracão infor-
mamos Que o custo de uma passagem Rio/
Paris/R;io. em classe er-onômír-a, que custa
US$ 779.00. com fínnncíamento em 6 me-
ses, custaria US$8S6. 00.
Para êsse tino de viagem serão as se-

guintes as condições:

I - RIO/PRAGA/'RIIO - 8 (oito) pres-
tações anteeínadas no valor de US$ 49.60
e 10 (dez) prestações de julho de 1967 a
abril de 1968, no valor de UIS$ 34. 10.

II - RIO/PRAGA/ e PARIS/RIO - 8
(oito) prestações antecipadas de US$ 48.40
e 10 (dez) prestacões de Iulho de 1967 a
abril de 1968 de US$ 31.60.

NOTA - Nesses lPl\eços foram conside-
rados:



c) todos os pagamentos deverão ser
efetuados em cruzeiros, ao câmbio
oficial do dia.

d) por ocasião do últírno pagamento, o
câmbio oficial do dia será aquêle da
conversão em cruzeiros, do saldo de-
vedor, fínancíado em 10 meses.

[.'-l~,
,

Para cada arquiteto partícípante, o IIM3
providenciou - embora a volta não seja
efetivada em fretamento - a emissão de
um "XO" (ordem de crédito) para um
excesso de bagagem de 5 kg que SÓ po-
derá ser utilizado nessa viagem, correspon-
dente a uma bonificação de cêrca de
US$ 40.00, concedida pelo IAB.
Além dêsse fínancíamento para passa-

gem de volta, conseguiu o IAB o rínanoía-
mento bancário de l.lYOO.OOO (hurn milhão
e quinhentos mil cruzeiros), para cada ar-
quiteto participante de um dos tipos de
viagem do presente item B, também pago
em W meses, com juros bancários, e, que
serão estudados no item referente a depó-
sítos e credíáríos.
Na ficha de inscrição para as opções do

item B, os candddatos a viagem poderão
assinalar outros roteiros de volta, inclusive
a volta pelos Esta,dos Unidos, também fi-
nancíáveís, sôbre 70% (dessa volta), em
10 meses.
Todos os candidatos que desejarem êsse

tipo de opção deverão preencher os novos
forrnulártos em 3 vias, e assinar se dese-
jam o financiamento bancário suplemen-
tar para despesas pessoais na Europa de
1,5 rnilhâo de cruzeiros, preenchendo 4
vias do formulário de crédito.

c - Depósitos e créditos referentes aos
itens A e B,

Os depósitos deverão ser eretuados,
mensalmente, a partir da l.a quinzena de
novembro, no valor de US$ 63.75, os refe-
rentes à opção A; e os referentes ao fre-
tamento e aos 30% da passagem de volta
das opções B.I. e B.I!. respectivamente,
de US~ 49.60 e UlS$ 48.40, deverão ser
efetuados nas Agências do Banco Fran-
cês e Italiano para a América do ISul S.A.,
em conta da "Air Fr,ance - Delegação ao
IX Congresso Mundial de Arquitetos". Os
que se inscreverem depois dessa data, no
ato do 1.0 pagamento, deverão atualizar
as prestações devidas.
No caso de desístênoía até o dia 25, de

maio de 1967, a devolução será integral,
excetuando-se a quota da inscrição de
US$ 15.()(}, computada para as despesas
do IAB, com a divulgação da viagem.
Em C'3.S0 de cancelamento a partir de

26 de maio, portanto, a menos de 30 dias
do embarque, o candidato à 'Viagem pagará
uma multa de 30% sôbre o valor da pas-
sagem, sendo reembolsado no seU&3.ldo.
Os candidatos 'ao financiamento de 70%

da passagem de volta <prevista nos itens
B I e B!I, deverão preencher 4 vias do
formulário de crédito. Os pagamentos a
serem efetuados 'a partir de julho de 19-:j~
a abril de 19168,referentes a 10 prestações
dêsse financiamento, deverão ser efetua-
dos nas mesmas agências dos depósitos.
A Comissão conseguiu um financiamento

de 1,5 milhão de cruzeiros para cada par-
ticipante, também, pagáveis em 10 meses,
com juros bancários.
A operação foi feita por intermédio da

fildal do lRio de Janeiro, GB, do Banco
Francês e Italiano para a América do Sul
S. A., os candidatos residentes em cida-
des que não tenham agência do referido
banco deverão concretizá-Ia através da
filial do Rio de Janeiro, 'pelos meios que

lhes forem mais convenientes. A lista das
filiais 'onde essas contas deverão ser ope-
radas, é a seguinte:

1.0 - Rio de Janeiro (sede da operação)
- Rua Visconde de Inhaúma, 65-A
Caixa !Posta~, 434-Z0 00 - Ende-
rêço TelegráJfico SUDAlMERIS.

2.Q - São Paulo (matriz) - Rua 15 de
NOvembro, 213 - Caixa Postal, 3481.

3,° - Põrto Alegre - Rua Sete de Se-
tembro, 1,100 - Oa.ixa Postal, 1903.

4.° - Curttíba - Rua Monsenhor Cel-
so, 13'1.

5.° - Belo Horizonte - Avenida Ama-
zonas, 147-151 - Gaixa Postal, 2345.

6.° - Salv,ador - Avenida Estados Uni-
dos, 22 - Caixa Postal, 1297.

7.° - Recife - Avenida Rio Branco,
104 - Caixa !Posta,l, 2454.

8.° - Brasflia - Avenida W3' - Q. 13-
S. C. R. -sui - Lotes 13 e 14b,
C. P. 101;;.

No ato do último pagamento das pres-
tações 'antecipadas, o candidato ao finan-
ciamento de 1,'5 milhão de cruzeiros, rece-
berá o valor total dêsse empréstimo.

D - Viagem em "tours", com três l1W-
âaiuiaães - Proposta da Agência Fonseca
Bethlem, mesmo tipo âe avião a jato,
transportadora não mencionada oficial-
mente.

A Comissão procurou oferecer tõdas as
modahdades para a escolha dos candida-
tos à 'Viagem, Iacíhtando, assim, o 'atendi-
mento daqueles que, não havendo ainda
viajado ao exterior, pudessem ter a orien-
tação e a 'assistência necessárias para me-
lhor aproveítamento da viagem.
A Agência proponente oferece as se-

guintes condições:

I - o Transporte aéreo em: a) aviao a
jato, classe econômica, com as datas em
aberto e o bilhete válido por um ano;
b) Percursos terrestres, reahzados em au-
topullmans de luxo; c) "transfel's" entre
aeroportos e hotéis e více-versa.

!I - Hotéis - Acomodações em aparta-
mentos duplos corn banheíro prívatívo,
com regime de meia u::ensão em hotéis de
classe turista internacional, e, pensão
completa durante as excursões maritimas
e terrestres.

!II - Reservas - Antecipadas para
acomodações nos hotéis, bem como para
os percursos aéreos, terrestres e marítimos
da via.gem.

rv - Vantagens - a) Preços dos hotéis
- Os preços serrem sensível redução, em
função da venda por atacado. A venda
por atacado não se refere somente ao gru-
fIO em si, refere-se também às condições
excepcíonaís obtidas pelas Agências de
Viagem, em decorrência da continuidade
de transações: b) Preços dos "tronsjers"
- Os transportes entre os aeroportos e os
hotéis e vice-versa,quando em viagens de
grupo, são realizados em ônibus previa-
mente- fretados o que permite um preço
menor; c) Orientação técnica - A Agên-
cia utiliza sua experiência, na organização
do roteiro, levando em conta várãos fa-
tôres condícíonantes do custo: seqüência
das cidades visitadas de maneira a não
alterar a tarifa aérea, roteiro terrestre em
ônibus, ete.; d) GUias - Sem acréscimo
no custo está .íncluído o serviço de guies

durante a excursão. Tal serviço que é per-
febtamente dispensável para alguns, é es-
sencíal para outros componentes do grupo;
e) Assistência Adicional - Oferecida du-
rante' todo o percurso por [pessoal espe-
clalísado e apto a ajudar em qualquer
eventual emergência.
A Agência ofereceu para cada tipo de

roteiro, os seguintes preços:

a) Roteiro EUropa - Sul:

Subtotal
a.l. 8 prestações antecipadas

de US$ 75.'00 .... , .... , US$ 600.00

a.2. 15 prestações financia-
das após a viagem, de
US$ 94.67 , .
Total : , .

US$ 1,420.05
USS 2,020.05

t» Roteiro EUTopa-Centro:

b.l. 8 prestações antecipadas
de US$ 72.75 ., US$ 582,00

b .2. 1'5 prestações financia-
das após a viagem, de
US$ 74.35 US$ 1.115.2-5
Total : US$ 1,6'97.25

c) Roteiro Europa-Norte:

c.1. 8 prestações an teoipadas
de US$ 75.00 Urss 600.00

c. 2. 15 prestações ,financia-
das após a viagem, de
US$ 1'010,10 .,., , US$ 1,501.50
Total : U1S$2,101.50

Os preços acima são válidos para vários
roteiros ínchiíndo-se os 10 dias de estada
em Praga, durante a realização do Con-
gresso para um mínimo de 3D pessoas. As
importâncías serão pagas em cruzeiro, ao
câmbio oficial do día . O feohamento do
câmbio, para a parte financeira, será feito
na data do último pagamento antecipado,
no câmbio oficial do dia, Os juros da par-
te financeira serão de 2%, ao mês. Cada
participante pagará ao IAB a taxa de
US$ 15.00, no ato do 1.0 pagamento ante-
cipado.

E - HOSPEDAGEM

Os que se inscreverem nos "roteiros"
(três tours propostos), já terão incluído illO
roteiro a hospedagem durante o Con-
gresso,
O financiamento obt1do pelo IAIE de

crs 11.500.000, em 10 prestações, após o
regresso, para os itens A e B, visou ajudar
aos participantes da Delegação, em suas
despesas na Europa.,

F - FINANO~OS

O IAB, obteve dois tipos de financia-
mento. O primeiro dêles, para os partici-
pantes inscritos nos itens A e B, no valer
de Cr$ 1,5 mãlhão de cruzeiros, sem obri-
gação de compromissos terrestres, com P,3,-
gamento financiado em 10 prestações após
o regresso, com juros oancárãos e acres-
cido apenas das despesas de contrato. O
segundo, lígado aos roteiros, com paga-
mento em 15 prestações após o regresso,
e com os juros de 2% ao mês.
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aos participantes já inscritos resposta
urgente, a fim de que se possa aparelhar as
Agências do Banco Francês e Italiano
pMa a A1nérica do Sul para aumâer a. to-
dos os candidatos à viagem. O



Notícias

• Nelson Lins de Barros
AlRJQUI'DETURAregistra com pesar o

falecimento de Nélson Lins de Bar-
ros ocorrido no início do mês de no-
vembro passado. Nélson Lins de Bar-
ros foi, durante muito tempo o res-
ponsável pela seção musical da Gale-
ria de nossa revista.

• Dia Mundial do Urbanismo
em Belo Horizonte

A Escola de Arquitetura da Univer-
Sidade Federal. de Minas Gerais, em
colaboração com a Prefeitura Munici-
pal de Belo Horizonte e o apoio do
Instituto de Arquitetos do Brasil e a
SOciedade Mineira de Engenheiros,
programou uma série de atividades
culturais para comemorar a passagem
do 17.0Dia Mundial do Urbanismo, que
transcorreu a 8 de novembro passado.
O programa de comemorações in-

cluía uma série de conferências, en-
focando temas relativos ao planeja-
mento urbano e aos problemas habí-
tacíonaís brasileiros, o circuito às obras
da NOVA BH/66, e sessões cinemato-
gráficas nas quais foram exibidos fil-
mes sôbre o problema urbano em vá-
rias partes do mundo.
As comemorações tiveram inicio com

a palavra de abertura pronunciada
pelo arquiteto Henrique MindUn, IAB-
GB. O engenheiro Mário Trindade,
presidente do Banco Nacional da Ha-
bitação ;falou sôbre o programa do
BNH e sôbre os trabalhos relativos ao
planejamento municipal integrado que
o govêrno pensa em implantar como

A ÚNICA fÁBRICA DE
CHAPAS
PlÁSJ\CAS
ACR\l\CAS
i DA GUANABARA

38
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uma forma de enfrentar os graves pro-
blemas decorrentes do desenvolvimento
urbano brasileiro. Outras duas pales-
tras foram feitas pelos arquitetos Mau-
rício!Rloberto, IAB-GB e Maurício
Nogueira Batista, que debateram a
posição do arquiteto frente à proble-
mática do plejamento urbano no Bra-
sil e a posição e luta do IAB nessa
frente. As comemorações foram en-
cerradas com palavras do Prefeito de
Belo Horizonte.
A imprensa de Belo Horizonte cola-

borou ativamente com as comemora-
ções programadas pela Escola de Ar-
quitetura, tendo o "Estado de Minas"
publicado um suplemento especial, que
contou com colaborações assinadas pelos
arquitetos Mário Berti e Romeu Thomé
da Silva, professores da ElAUda UFG
e dos professôres Francisco Teodoro
da Silva, professôres da EAU da UFG
Silva, também da EAU.
As comemorações do 17.0 Dia Mun-

dial do Urbanismo foram coordenadas
em Belo Horizonte por uma comis-
são integrada pelos arquitetos Rada-
més Teixeira da Silva, Martim Fran-
cisco Coelho de Andrada, Romeu Tho-
mé da Silva e Mário Berti.

• Arquitetos alemães premiados
O Grande Prêmio 1966 da Associa-

ção de Arquitetos Alemães foi outor-
gado, recentemente em Berlim, ao ar-
quiteto Mies Van der Rohe. O>Prêmio
lDeubau, para jovens arquitetos foi
conferido ao arquiteto Albert Speer,
de Francfort, por ocasião da Exposição
Alemã de Arquitetura "Debau" 1966.

• Assembléia Nacional do IAB
Realizou-se no inicio do corrente

mês, no Rio de Janeiro, a Assembléia
Nacional do IAB. Grande número de
assuntos, dentre os quais se destaca-
ram a reformulaçãJo das tabelas de
honorários, foram discutidos e apro-
vados. Oportunamente maiores de-
talhes serão publicados por ARQUI-
TETURA, sõbre os assuntos ventila-
dos na Assembléia Nacional do IAB,
todosos da maior importância e rele-
vância para a classe dos arquitetos
brasileiros.

• VII Congresso Brasileiro de
Arquitetos

O Departamento de Minas Gerais
do IAB Ifoi encarregado de preparar o.
VII Congresso Brasileiro de Arquite-
tos que deverá realizar-se em 1968.
Os colegas mineiros liderados pelo
J'essé estão empenhados em, até lá,
levantar a sede do IAB em Minas Ge-
rais, seguindo o exemplo dos baianos
e dos gaúchos. Em 1968, pela segunda
vez, Mãnas Gerais hospedará 'Os par-
ticipantes do Congresso Brasileiro de
Arquitetos.

• Corpo de Jurados do IAB-GB
O IAB-GB elegeu em meados de

novembro o seu Corpo de Jurados para
o biênio 1966/68. Quarenta arquitetos
integram, agora, o Corpo de Jurados
dQ IAB-GB.

• Notas Curtas

Os arquitetos de 1966 da Faculdade de
Arquitetura da Bahia elegeram o Depae-
tamento da Baihia 00 IA:B, par,a, patrono
da turma .• Deverá se reunir no iRio de
Janeiro no início de janeiro de 1007 a
Assembléia Nacional do ]AB. Inúmeros
assuntos da maior importância para a
classe deverão ser dísoutídos. • Está em
curso o concurso lpia;rao Plano 'Piloto do
Centro Esportivo de Pôrto Alegre. A de-
cisão do MB-RS em permitira inscrição
dos arquitetos de outros estados nas sedes
dos departamentos do IAB foi muito bem
recebida. A participação nos concursos
deve ser faciHtadaa todos e não dificul-
tada .• Uma das mais novas entidades do
IAB é a Delegacia de Mato Grosso, o res-
ponsável por ela é o arquiteto Antônio
Lúcio Ferrart .• O Escritório Regional da
OMS, na Europa organizou em novembro
uma conferência para examinar as recen-
tes mudanças ocorridas na organização de
hospitais. A reunião será em Oxford, In-
glaterra. • Foi criado na Venezuela o
Colégio de Arquitetos da Venezuela. A
nova entidade substitui a S'ocied'ade de
Arquitetos da Venezuela e tem por presi-
dente o arquiteto E):nesto Fuenmayor.
• O arquiteto Jiri Goear presidente da
Seção Tcheca da UIA deseja uma grande
colaooração entre arquitetos e críticos de
arte por ocasião da, realização em Praga
do IX Congresso Mundial de Críticos de
Alte .• Realizou-se em Assis, em outu-
bro passado, um congresso sôbre o tema
"O Homem e a Cidade", a organização
coube a "Pro Civitate ohrístãana". 'Estêve
no Rio o arquiteto Gabriel Serrano Co-
margo, presídente da FPAA ('Federação
Pan-amerícana de Associações de Arquite-
tos. O colega Serrano que viaja com o
Objetivo de dívulgar o temário do XII
Congresso Pan-amerlcano de Arquitetos, a
se realizar em Bogotá, em setembro de
1968, foi recebido no IAB-GB .• !Reali-
zou-se em outubro passado o II Congresso
Nacional de Arquitetos Mexicanos, o tema
foi o mesmo da UTA: "Alrquitetura e o
meio ambiente".

• Necessidade de moradia na
África, Ásia e América Latina

A Organização dias Nações Unidas alVa-
lia em 3~~ milhões idJeunidades a necessi-
dade de moradia na; Africa, Asia e Amé-
ríea Latina, entre os anos de 1965 e 1976.
Para tanto a ONIU admite a necessidade
de substítuír as atuais moradias em um
prazo de 30 anos nas regiões urbanas e
de 2() anos nas zonas ruraís , "Considera
adnda a ONU que estas regiões requerem
programas anuais de haibi'tação cspazee de
produzirem de 9 a 11 unidades de moradia.
para cada mil habitantes".
Segundo êsses mesmos cálculos, as ne-

cessidades de moradia na, América Latina,
no período citado, tanto para áreas urba-
nas quanto rurais seriam as seguintes:
Para atender ao aumento de
população 23.1 milhões

Para Ia: reposição das mora-
dias inadequadas existentes 14.4 mühões

Para eliminar o deficit atual 10.3 milhões
(Dados extraídos de "lSituação da Habi-

tação no Mundo e A'Va'liaçãodas Necessi-
dades de Habitação" - N.'lÇõ'e.sUnidas).
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c) todos os pagamentos deverão ser
efetuados em cruzeiros, ao câmbio
oficial do dia.

d) por ocasião do últímo pagamento, o
câmbio oficial do dia será aquêle da
conversão em cruzeiros, do saldo de-
vedor, rínancíado em 1{) meses.

Para cada arquiteto partícípante, o IlAJB
providenciou - embora a volta não seja
efetivada em fretamento - a emissão de
um "XO" (ordem de crédito) para um
excesso 'de bagagem de 5 kg que Só po-
derá ser utilizado nessa viagem, correspon-
dente a uma bonificação de cêrca de
US$ 40.00, concedida pelo IAB.
Além dêsse financiamento para passa-

gem de volta, conseguiu o IAB o financia-
mento bancário de l.~O(U)OO(hum mílhão
e quinhentos mil cruzeiros), para cada ar-
quiteto participante de um dos tipos de
viagem do presente item B, também pago
em 10 meses, com juros bancárias, e, que
serão estudados no item referente a depó-
sitos e credíários ,
Na ficha de inscrição para as opções do

item B, os candidatos a viagem (poderão
assinalar outros roteiros de volta, inclusive
a volta pelos Estados Unidos, também fi-
nancíáveís, sôbre 70% «íessa volta), em
10 meses.
Todos os candidatos que desejarem êsse

típo de opção deverão preencher os novos
formuláríos em 3 vias, e assinar se dese-
jam o financiamento bancárío suplemen-
tar para despesas pessoais na Europa de
1,5 mílhâo de cruzeiros, preenchendo 4
vias do formulário de crédito.

c - Depósitos e créditos referentes aos
itens A e B.

Os depósitos deverão ser efetua dos,
mensalmente, a >partir da l,a quinzena de
novembro, no valor de US$ 63.75, os refe-
rentes à opção A; e os referentes ao fre-
tamento e .9,OS 30% da passagem de volta
das opções B.I. e B.I!. respectivamente,
de UISS 49.60 e UiS$ 48.40, deverão ser
efetuados nas Agências do Banco Fl~an-
cês e ItaLiano para a América do iSul IS.A . ,
em conta da "Air Pr,ance - Delegação ao
IX Congresso Mundial de Arquitetos". Os
que se inscreverem depois dessa data, no
ato do 1.0 pagamento, deverão atualizar
as prestações devidas.
No caso de desístêncda até o dia 25 de

maio de 1967, a devolução será integral,
excetuando-se a quota. da inscrição de
US$ 15.()1Ü,computada para as despesas
do IAB, com a divulgação da viagem.
Em caso de cancelamento a partir de

26 de maio, portanto, a menos de 30 dias
do embarque, o candidato à viagem pagará
uma multa de 30% sôbre o valor da pas-
sagem, sendo reembolsado no seu saldo.
Os candidatos ao fínancíamento de 70%

da passagem de volta prevista nos itens
B I e B n, deverão preencher 4 vias do
formulário de crédito. Os pagamentos a
serem efetuados 'a parbir de julho de 19'57
a abril de 1968, referentes. a 10 prestações
dêsse financiamento, deverão ser efetua-
dos na", mesmas agências dos depósitos.
A Comissão conseguiu um financiamento

de 1,5 milhão de cruzeiros para cada par-
ticipante, também, pagáveis em 10 meses,
com juros bancários.
A operação foi feita por intermédio da

fildal do lRio de Janeiro, GE, do Banco
Francês e Italiano para a América. do Sul
S. A" os candidatos residentes em cida-
des que não tenham agência do referido
banco deverão concretizá-Ia através da
filial do Rio de Janeiro, 'pelos meios que

lhes forem mais convenientes. A lista das
fíhaís onde essas contas deverão ser ope-
radas, é a seguinte:

1.0 - Rio de Janeiro (sede da operação)
- Rua Visconde de Inhaúma, 65-A
Caixa a:>ostal, 434-ZG 00 - Ende-
rêço Telegráifico SUDAlMERIS.

2.° - São Paulo (matriz) - Rua 15 de
Novembro, 213 - Caixa Postal, 3481.

3.° - Pôrto Alegre - Rua Sete de Se-
tembro, 1.100 - Oaíxa Postal, 1903.

4.° - Curttíba - Rua Monsenhor Cel-
so, 13'4.

5.° - Belo Horizonte - Avenida Ama-
zonas, 147-151 - Caixa Postal, 2345.

6.° - Salv,ador - Avenida Estados Uni-
dos, 22 - Caixa, Postal, 1297.

7.° - Recife - Avenida Rio Branco,
104 - Caixa postal, 2454.

8.° - Brasílía - Avenida W3' - Q. 13-
IS. C. R. - Sul - Lotes 13 e 14b,
C. P. 101&.

No ato do último pagamento das pres-
tações antecipadas, o candidato ao finan-
ciamento de 1!5 milhão de cruzeiros, rece-
berá o valor total dêsse empréstimo.

D - Viagem em "tours", com três rno-
tuüiâaâe« - Proposta da Agência Fonseca
Bethlem, mesmo tipo ãe avião a jato,
transportadora não mencionada oficial-
mente.

A Comissão procurou oferecer tôdas as
modalddades para a escolha dos candida-
tos à viagem, facíhtando, assim, o atendi-
mento daqueles que, não havendo ainda
viajado ao exterior, pudessem ter a orien-
tação e a assistência necessárias para me-
lhor anroveítamento da viagem.
A Agência proponente oferece as se-

guintes condições:

I - o Transporte aéreo em: a) aviao a
jato, classe econômica, com as datas em
aberto e o bilhete válido por um ano;
b) Percursos terrestres, realizados em au-
topullmans de luxo; c) "transfers" entre
aeroportos e hotéis e více-versa.

II - Hotéis - Acomodações em aparta-
mentos duplos com banheiro privativo.
com regime de meia pensão em hotéis de
classe turista. internacional, e, pensão
completa durante as excursões marítimas
e terrestres,

IrI - Reservas - Antecipadas para
acomodações nos hotéis, bem como para
os percursos aéreos, terrestres e marítimos
da viagem.

IV - Vantagens - a) Preços dos hotéis
- Os preços sofrem sensível redução, em
função da venda por atacado. A venda
por atacado não se refere somente ao gru-
po em si, refere-se também às condições
excepcíonaís obtidas pelas Agências de
Viagem, em decorrência da continuidade
de transações; b) Preços dos "transfere"
- Os transportes entre os aeroportos e os
hotéis e více-versa, quando em viagens de
grupo, são realizados em ônibus prévia-
mente. fretados o que permite um preço
menor; c) Orientação técnica - A Agên-
cia utiliza sua experíêncía na organízação
do roteiro, levando em conta váríos ra-
tôres condicionantes do custo: seqüência
das cidades visitadas de maneira a não
alterar a tarifa aérea, roteiro terrestre em
ônibus, etc.; d) Guias - Sem acréscimo
no ousto está .íncluído o serviço de guias

durante a excursão. Tal serviço que é per-
reítamente dispensável para alguns, é es-
sencíal para outros componentes do grupo;
e) Assistência Adicional - Oferecida du-
rante todo o percurso por íPessoal espe-
clalízado e apto a ajudar em qualquer
eventual emergência.
A Agência ofereceu para cada tipo de

roteiro, os seguintes preços:

a) Roteiro Europa - Sul:

Subtotal
a.1. 8 prestações antecipadas

de U8$ 75.100 US$ 600.00

a, 2. 15 prestações financia-
das após a viagem, de
US$ 94.67 .
Total : .

US$ 1,420.05
USS 2,020,05

lJ) Roteiro Europa-Centro:

b. 1. 8 prestações antecipadas
de US$ 72.75 use 582.00

b. 2. 15, prestações financia-
das após a viagem, de
US$ 74.35 " , US$ 1,115.2-5
Total : US$ 1,697.25

c) Roteiro Europa-Norte:

c.L. 8 prestações anteeípadas
de US$ 75.00 UiS$ 600.00

c. 2. 15 prestações financia-
das após a viagem, de
US$ 1010.10 US$ 1,501.50
Total : "" .. UIS$ 2,101.50

Os preços acima são válidos para vários
roteiros íncluíndo-se os 10 dias de estada
em Praga, durante a realização do Con-
gresso para um mínimo de 30 pessoas. As
Importâncias serão pagas em cruzeiro, ao
câmbio oficial do día O fechamento do
câmbio, para a parte financeira, será feito
na data do último pagamento antecipado,
no câmbio oficial do dia. Os juros da par-
te financeira serão de 2%, ao mês. Cada
participante pagará ao IAB a taxa de
USS 15.00, no ato do l.0 pagamento ante-
cipado.

E - HOSPEDAGEM

Os que se inscreverem 110S "roteiros"
(três tours propostos) , já terão incluído no
roteiro a hospedagem durante o Con-
gresso,
O fínancíamento obtido pelo IAlE de

crs 11.~0.OO{),em 10 prestações, após o
regresso, para os itens A e B, visou ajudar
aos participantes da Delegação, em suas
despesas na Europa.

F - FINANO~08

O rAB, obteve dois tipos de financia-
mento. O primeiro dêles, para os partici-
pantes inscritos nos itens A e B, no valer
de Cr$ 1,5 milhão de cruzeiros, sem obri-
gação de compromissos terrestres, com P,9,-
gamento financiado em 10 ;pr€Sta.ções após
o regresso, com juros oancárãos e acres-
cido apenas das despesas de contrato. O
segundo, ligado aos roteiros, com paga-
mento em 15 prestações após o regresso,
e com os juros de 2% ao mês.

A SECRETARIA GERAL DO I~
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aos participantes já inscritos resposta
urgente, a fim de que se possa aparelhar as
AgênCias do Banco Francês e Italiano
ptM'a a América do Sul para atender a. to-
dos os candidatos à viagem, O



DF . Modificou Lei do Plano
Nacional de Habitação

Lei N.o 5.049 - de 29 de junho de
1966

Introduz modificações na legisla-
ção pertinente ao Plano Nacional ele
Habitação.

O Presidente da República.

Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 O art. 61 da Lei n.O 4.380,
de 21 de agôsto de 1964, passa a vigo-
rar acrescido dos seguintes parágrafos:

"§ 5.0 Os contratos de que forem
parte o Banco Nacional da Habitação
ou entidades que integrem o Sistema
Financeiro da Habitação, bem como as
operações efetuadas por determinação
da presente lei, poderão ser celebrados
por instrumento particular, os quaís
poderão ser; impressos, não se aplican-
do aos mesmos as disposições do art.
134, lI, do Código Civil, atribuindo-se
o caráter de escritura pública, para
todos os fins de direito, aos contratos
particulares firmados pelas entidades
acima citadas até a data da publica-
ção desta lei.

§ 6.0 Os contratos de que trata o pa-
rágrafo anterior serão obrígatõríamen-
te rubricados por tôdas as partes em
tôdas as suas tôlhas.

§ 7.0 Todos os contratos, públicos ou
particulares, serão obrigatOriamente
transcritos no Cartório de Registro de
Imóveis competente, dentro do prazo
de 15 (quinze) dias, a contar da data
de sua assinatura, devendo tal oorí-
gação figurar como cláusula contra-
tual" .
Art. 2.0 ... Vetado ...

Art. 3.0 O art. 30 da Lei n.? 4.864,
de 29 novembro de 1965, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 30. Tôdas as operações do Sis-
tema Financeiro da Habitação, a serem
realizadas por entidades estatais, para-
estatais e sociedades de economia mis-
ta, em que haja participação majori-
tária do Poder Público, mesmo quando
não integrante do Sistema Financeiro
da Habitação em financiamento de
construção ou de aquisição de unidades
habítacíonaís, serão obrtgatõrlamente
corrígtdas de acôrdo com os índices e
normas fixados na conformidade des-
ta lei, revogadas as alíneas "a" e "b
do art. 6.0 da Lei n.o 4.380, de 21 de
agôsto de 1964.

§ 1.0 Incorrerá nas penalidades pre-
vistas no Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União o funcionário
ou autoridade que, por ação ou omis-
são, no exerci cio das funções de seu
cargo, não cumprir o disposto neste
artigo.

Legislação

§ 2.° Os índíces e critéríos de corre-
ção monetária mencionados neste ar-
tigo e fixados pelo Conselho Nacional
de Economia, segundo normas estabe-
lecidas pelo Banco Nacional da Habi-
tação, aplicam-se aos §§ 2.° e 3.° do
art. 52 da Lei n.v 4.380, de 21 de agôs-
to de 1964.

§ 3.0 '" Vetado ...

Art. 4.° O art. 35 da Lei n,? 4.863,
de 29 de novembro de 1965, passa a
vigorar acrescido do seguinte pará-
grafo:

"§ 8.° Para os efeitos da contríbuícâo
de que trata êste artigo, considera-se
ernprêsa o empregador como tal defi-
nido na Consolidação das Leis do Tra-
balho, bem cOIDiOrepartições públicas,
autárquícas, quaisquer outras entida-
des públicas ou sociedades incorpora-
das, administradas ou concedidas pelo
Poder Público, em relação aos respec-
tivos servidores que sejam contribuin-
tes de Institutos de Aposentadoria e
Pensões" .

Art. 5.° O art. 34 da Lei n.O 4.494,
de 25 de novembro de 1964, passa a
vigorar com a seguinte redação, revo-
gado o seu parágrafo único:

"Art. 34. O Banco Nacional da Ha-
bitação, por seu Conselho de Admi-
nistração, fixará o prazo de resgate,
os juros e demais características das
Letras Imobiliárias de sua emissão".

Art. 6.° O Banco Nacional da Ha-
bitação e as autarquias bancárias, cujo
regime de pessoal os' filie à Consoli-
dação das Leis do Trabalho, terão a
remuneração e os salários de seus di-
rigentes, conselheiros e servidores, sub-
metidos à aprovação do Conselho Mo-
netário Nacional e seu regime de tra-
balho fixado pelo respectivo Conselho
de Administração, não se lhes apli-
cando as disposições da Lei n.? 3.780,
de 12 julho de 1960, e a legislação subse-
qüente sôbre vencimentos e vantagens
dos servidores públicos civis da União.

Art. 7.0 São canceladas e, conse-
qüentemente devem ser arquivadas
pela autoridade judiciária competen-
te, as ações de despejo movidas por
Instituto de Aposentadoria e Pensões
contra instituições hospitalares, de as-
sistência social ou de ensino, desde que
não motivadas por .falta de pagamen-
to do aluguel convencionado.

Art. 8.0 Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 9.° Ficam revogadas as dispo-
sições em contrário.

Brasília, 29 de junho de 1966; 145.°
da Independência e 78.0 da República.

H. Castello Branco
Octávio Bulhões
Walter Peracchi Barcellos

• GB . Reorganiza, em sistema
as atdvídades de planejamento
do Estado

Decreto "N" N.o 626 - de 22 de junho
de 1966

O Governador do Estado da Guana-
bara, no uso das atribuições que lhe
confere o íncíso I do art. 30 da Cons-
tituição do Estado, e atendendo ao dis-
posto no art. 178, da Lei número 263,
de 24 de dezembro de 1962, e

Considerando que o Decreto "N" n.v
585, de 26 abril de 1966, ampliou de
modo conslderável as funções atníbut-
das à Secretaria do Govêrno como
órgão central de planejamento;

Oonslderando que a integração do
planejamento em um sistema em nada
irá afetar a competência especifica
das Secretarias de Estado e dos de-
mais órgãos técnicos na programação
e execução de seus projetos;

Considerando que a evolução dos es-
tudos realizados determinou uma re-
visão no sistema de planejamento exis-
tente, de modo a torná-Io permanen-
te e efetivamente capaz de dirigir e
orientar o planejamento integral do
Estado;

Considerando que o atual Govêrno
se di-spõe a adotar uma sistemática de
ação que possibilite instituir um Pla-
nejamento mtegr,3)! do Desenvolvimen-
to do Estado, capaz de ser atualizado e
adotado pelos sucessivos Governos
como seu Plano de Ação, decreta: '

Art. l.0 O "Sistema de Planeja-
mento", instruido na estrutura admi-
nistrativa do Estado pelo Decreto n.v
1 .582, de 18 de março de 1963, passa
a ser regulado na forma determinada
pelo presente decreto.

Art. 2.° As atividades do Sistema de
Planejamento serão exercidas através
dos seguintes órgãos: .

I - órgão Central: a Secretaria de
Esta~o do Govêrno, por intermédio
dos órgãos que a Integrem, ou que ve-
nham a integrá-Ia, nos têrmos de uma
í1utura reestruturação;

II - órgão de Apoio, para o plane-
jamento físico: o Departamento de
Engenharia Urbanístioa da Secretaria
de Obras Públicas, que para tal será
reestruturado ou reorganizado;

III - órgãos Consultivos: os Grupos
de Estudo de Trabalho, criados ou a
serem constituídos para assuntos es-
pecíficos, com duracão transitória
para assessorarem o órgão Central d~
Planejamento;

IV - órgãos Setoriais ou Locais: as
Comissões Executivas de Projetos Es-
pec~ficos, as Divisões, os serviços, as
Seçoes e subseções ou os Agentes de
Planejamento, integrantes da estru-
tura adrnínístratíva do Estado, ínclu-
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síve das autarquias e companhias es-
taduais.
Parágrafo úníco. Os órgãos setoriais

ou locais do sistema, qualquer que seja
a sua subordinação, estão sujeitos à
orientação normatíva, ao contrõle téc-
nico e à fi.scalização específica da Se-
cretaria, de Govêrno.

Art , 3.° Compete à Secretaria do
Govêrno, por intermédio dos órgãos
que a integram: .

a) a promoção de pesquisas e aná-
lises de caráter econômico, social e fí-
sico, vdsandq à evolução harmônica
do Estaldo e da comunidade, através
da fixação de diretirzes fundamentais
para a integração os programas se-
toriais;

b) a coordenação, a análise e, su-
pletivamente, a elaboração de pro-
gramas setoriais;

c) a proposição para o levantamen-
to de recursos financeiros necessários
à execução dos planos de ação do 00··
vêrno;

d) as providências necessárias ao
preparo e à atualização dos planos de
ação do Govêrno, tendo em vista a ade-
quada aplicação dos recursos disponí-
veis;

e) a promoção de estudos especiais
ligados ao planejamento geral das ati-
vidades do Estado, determinados pelo
Secretário de Estado do Govêrno;

f) o preparo, com a colaboração do
Departamento de Programas de Ação,
da Coordenação de Planos e Orçamen-
to, da mensagem orçamentária e de
relatório sôbre a situação econômica
do Estado.

Parágrafo muco. Osatoa normatl-
vos relacionados com o sistema serão
baixados pelo Secretário de Estado do
Govêrno, mediante proposta do Coor-
denador de Planos e Orçamento.

Art. 4.° Compete ao Departamento
de Engenharia Urbanística, além das
suas atribuíçôes normais como órgão
da Secretaria de Obras Públicas espe-
cificadas no Decreto "N" número 609
de 12 de maío de 1966:

a) a íntegração dos planejamentos
setoríaís, visando ao estabelecimento
do planejamento integral.

Art. 5.° Compete aos órgãos seto-
riais ou locais do sistema:

a) as pesquisas e as análises das
atívldades setoriais e a elaboração dos
programas respectivos;

b) a pormenorização para execução
dos programas incluídos nos planos do
Govêrno;

c) o acompanhamento da execuçãu
dos programas;

d) a realização de estudos especiais,
40 quando solicitados pelo órgão central

do sistema.

Parágrafo único. Os estudos a se-
rem realizados pelo Grupo de Tra·ba-
lho instituído pelo Decreto "P" n,v
3.881, de 24 de maio de 1966, serão en-

caminhados ao órgão Central do Sis-
tema para a sua devída adequação
ao Planejamento ãntegral do Estado,
cabendo a êsse Grupo informar con-
clusivamente sôbre a organização, es-
trutra, funcionamento e integração no
sistema: de um órgão técnico e per-
manente de Planejamento no âmbito e
sob a jurisdição da Secretaria de Es-
tado do Govêrno.
Art. 6.° A desígnação ou dispensa

dos Agentes do Sistema caberá ao Se-
cretário de Estado do Govêrno, por in-
dicação dos respectivos Secretários de
Estado.

Art. 7.° A função de Agente do Sis-
tema poderá ser exerci da:
a) por servidor especialmente de-

signado;

b) cumulativamente, por titular de
cargo em comissão ou por ocupante
de função gratírícada;

c) por técnicos contratados pelo
órgão diretamente interessado ou pela
Secretaria de oovêrno.

Parágrafo único. Os sevídores espe-
cíaímente designados, não ocupantes
de cargos em comissão ou de fiunção
gratítícada, perceberão a gratificação
mensal que fôr arbitrada em cada caso,
pelo Secretário de Estado do Govêrno,
segundo a natureza do trabatho que
lhe fôr atribuído.
Art. 8.° Fica o Secretário de Es-

tado do Govêrno autorizado a requisi-
tar dos diferentes órgãos' centralizados
ou descentralizados, os técnicos neces-
sáríos à fiormação das equipes bem
como a contratar técnicos ou serviços,
quando necessário, para órgãos inte-
grantes do sistema.
Art. 9.° O presente decreto entra

em vigor na data de sua publicação
revogado o Decreto n.? 1.582, de 18 de
março de I.966, e demais dísposíções
em contrário.

FRANCISCO NiEGRAO DE LIMA
Álvaro Americano
Armando Salga.do Mascarenhas
Benjamin Moares Filho
Márcio Mello Franco Alves
Humberto de Paula. Soares
Humberto Leopoldo Magnavíta
Braga

Raymundc de Paula Soares
Hildebrando Monteiro Marinho
Dario Coelho
José BonJfácio Diniz de Andrade
Milton Mendes Gonçalves
Hortência Maria Dunshee de
Abranches

João Paulo da Silva Paranhos do
Rio Branco.

Baixa de Responsabilidade
sôbre Obras

GB ~ Ordem de Serviço n.? 11, do Dire-
tor do Departamento de Edificações

1·-A - A baixa da responsabilidade
de uma obra, poderá ser solicitada
pelo P. R .E .O ., em requerimento no
próprio processo de licença, sem a
audiência do titular do processo.

1- B - O requerimento deverá con-
ter descrição sumária do estado da

obra e esclarecimento sôbre o cumpri-
mento do projeto aprovado.

1- C - Verificado o cumprimento do
projeto aprovado por exame ao local,
a baixa deverá ser deferida imediata-
mente, não devendo ficar condicionada
a apresentação de nôvo P.R.E.O.

1- D - Caso sej a constatado que o
projeto aprovado não vinha sendo
cumprido, a baixa só poderá ser defe-
rida após serem tomadas as devidas
providências, e desde que o processo
seja regularizado, com a apresentação
a aprovação dos devidos projetos.

1- E - Após o deferimento do pe-
dido de baixa, deverá ser exígída a
apresentação de nôvo P. R. E. O., no
prazo de 15 dias, findo os quais devem
ser solicitadas as medidas cabíveis à
C.F. por falta de P.R.E.O. autuação
e embargo da obra.

1- F - Será dispensada a regulari-
zação prévia do processo, prevista no
item 1-D se o proprietário fizer a apre-
sentação de nôvo P.R.E.O., na for-
ma do item 2 dêste boletim.

2 - A - Ao titular do processo
caberá requerer a substituição do
P.R.E.O., sem a audiência do profis-
sional.

2 - B - O deferimento do pedido
ficará condicionado à juntada de de-
claração do nôvo P.<R1.E.0., que deve-
rá conter também descrição sucinta do
estado da obra e dizer se o projeto
aprovado vinha sendo cumprido.

2 - C - A substituição será deferida
imediatamente, após a verificação de
que o projeto aprovado vinha sendo
cumprido .

2 - D - Caso sej a declarado e cons-
tatado que o projeto aprovado não vi-
nhasendo cumprido.

2 - C - A substituição será deferi da
imediatamente, após a verificação de
que o projeto aprovado vinha sendo
cumprido.

2 - D - Caso sej a declarado e cons-
tatado que o projeto aprovado não vi-
nha sendo cumprido, caberão de iní-
cio as devidas sanções contra o antigo
P. R. m.O. , e a substituição rícará
também condicionada à regularização
do processo.

2 - E - Poderá ser dispensada a exi-
gência de regularização prévia do pro-
cesso, desde que o nôvo P. R .E. O. se
comprometa a razê-lo, na declaração
citada no item 2-B.

Newton Machado
Diretor

(Publicado no Boletim n.> 26, de
18/8/66, do DED) O



porque
dividir .,

por que, ao atender os diferentes
programas de utilização. nos gran
des edífícios comerciais _como a
séde do beg e o edifício barão de
mauá _ os arquitetos exigíram ao
especificar, a qualidade e a tradi
ção das nossas paredes divisórias
removíveis. divisórias bernini lhe
oferece fácil montagem, índepen
dência estrutural e reaproveita.
mento total no caso de alterações.

bernini s. a.
indústria e comércio

divisórias e lambrís
rua frei caneca 47/49, gb.
telef~ 526884/526510
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Sempre presente em tõdas as
obras de engenharia arquite-

, tura, etc. a placa do Cimento
Poty, e a afirm cão púbti a
da escolha do mel or. para
os trabalhos d maior Jm
portância e resp sabrhdade

CIMENTO POTY
O melhor, e tr, elhore
que 'Se br c oBra
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