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* tipo normal ou '
exportação ("service weight"J

Se v. se der ao trabalho de
calcular, vai ver como se torna
cara a substituição de tubos
nas canalizações embuti-
das (e são tôdas embutidas,
hoje em dia). É claro que v,
vai querer evitar tais des-
pesas. Como? - Usando o

material mais resistente,
mais durável (lógico!). Por ou-
tras palavras: v. vai usar tu-
bos e conexões de ferro fun-
dido, os únicos que asseguram
(comprovadamente) vida mais
longa às ca-nalizações prediais
de esgotos sanitários (não é por

outra razão quea Norma NB-19,
da ABNT, aprova o seu emprê-
go sem qualquer restrição).
A propósito: v. já notou que
os tubos de ferro fundido
para "esgôto" são mais conhe-
cidos no Brasil como "tubos
BARBARÁ"?

Peça detalhes à COMP~NHIA
METALURGICA
BARBARÁ'-
Av. Almirante Barroso, 72~12.0 and.- Tel. 22-9981-RIO DE JANEIRO
Pç. Pe. Manoel da Nóbrega, 16 -11.0 ando - Tel. 32-3181 - SÃO PAULO
Av. Cruz Cabugá, 1063'--'-Tel. 2-6988 -ARECIFE
Av. Paranaíba, 101- Tél: 6-1987 -GOIANIA
Alernedo São Booventuro, 844 - Tel. 2-6808 - NITERÓI
Rua Desemborqcdor -Westfalen, 1523 - Te I. 4-2364- CURITIBA
Ruo Veador Porto, 31l- Tel.~3-3928 - PÓRTO ALEGRE -

Outros -produtos
8arbará:
Q Tubos e conexões
para água
• Registros
o Aparelhos
o Tampões
G Grelhas
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\ Se sua secretária tem

aousadia de chamar aAlitalia
•e marcarsuaVIQ.gem

sem consultá-Io ...
Aumente-lhe o ordenado!

Ela merece êste prêmio pelas múltiplas e
agradáveis sensações que Ira proporcionar-

-lhe: um confortável jato da Alitalia,
comidas e bebidas deliciosas, admirável
serviço de bordo e "aquela" atmosfera

alegre e acolhedora, tipicamente italiana.'
Algo realmente insuperável. E se suas

ocupações o obrigam a trabalhar durante
- o vôo, não se preocupe. Nós lhe
ofereceremos uma poltrona especial para

isso. Conosco você pode fechar bons
negócios em todos os cantos da terra,
pois estamos presentes em ,89 cidades,
nos seis continentes. Como vê, haverá

razões de sobra para aumentar o ordenado
de sua secretária. E se, por acaso, ela
não fizer questão de dinheiro, então ...
leve-a consigo na sua próxima viagem.

Mas não se esqueça de levar
também a sua espôsa, É claro!

AIlITA/lIA ~



Com 11 IIp'ieaf4o deEpil{ote neaUJfendll foi alia
UJdG i.", atruhJrll de concreto.

Compostos à base de resinas Epikote apresentam propriedades únicas: dureza, flexibilidade,
impermeabilidade, resistência química,' resistência à corrosão e ao atrito prolongado e constante.

Por outro lado, sua adesividade é tão grande que são capazes de unir concreto a concreto ou metais
a metais - e fortemente a ponto de a junção se tornar tão resistente qu nto o resto da estrutural

Esse excepcional conjunto de propriedades faz de Epikote um material de inestimável valor para a
solução de problemas estruturais - seja na eliminação definitiva

de uma rachadura, seja na construção de estruturas inteiras. 11
PARA A INDÚSTRIA

PIRODUTOS QUIMICOS



,
E POR ISSO QUE ARQUITETO
TAMBÉM ESPECIFICA SEGURANÇA

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1967

A
Fábrioa de Cofres e Arquivos Bernardini S.A.
Rua do Carmo, 61
Nesta.

At. sr. Ezequiel Padilha Vidal

Prezados senhores:
Temos a satisfação de deolarar que na nossa

nova sede - Edifioio Coméroio e Indústria - Av. Rio
Br ano o. 123, foram preferidos os produtos Bernardini,
em virtude de oonsiderarmos as suas caraoterísticas
de alta qualidade, segurança, esmerado aoabamento e
perfeita assistênoia técniba. ASSIm é que ,instala-
mos em nossa CAIXA FORTE - cofres, cofres de aluguel
- armários de guarda de valôres e estantes de aço
BERNARDINI.

Aprovei tamos o ensej o para apresentar-lhes as
nossas

CORDIAIS SAUDAÇÕES
Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais S.A.

(!!J EIE'RNARDINIRS:Ã.
Tradição de bem servir, há' mais de meio século.

COFRES - PORTAS FORTES - COFRES DE LOCAÇÃO - COFRES NOTURNOS -
MESAS ARQUIVOS. PRENSAS';' ARMÁRIOS • ARMÁ~IOS ROUPEIROS • EST~NTES
PARA LIVROS, PEÇAS E FERRAMENTAS - PAINE::ISDIVISÓRIOS PARA ESCRITÓRIOS

E FÁBRICAS - BLOCOS DE CAIXAS POSTAIS ETe.

São Paulo - Rua Hipólito Soares, 79 - Ipiranga Fones 63-1662 e 63-2766
Recife: Rua Floriano Peixoto, 505 Fone 4-2833
Campinas: RiJa Gal. Osório, 971 Conj. 34 Fone 9-1327
Curitiba: Rua o-, MuriCI, 843/847 Fone 4-6234
Rio de Janeiro: Rua do Carmo, n,O61 Fones 22-3541 e 42-1639



Um produto da

CIA. DE CIMENIO PORILANoPOTY
Av. Martins de Barros, 196" .

RECIFE

UMA
CONSTANTE
El\tI
TODO
O
NORDES~_rE

Sempre presente em tõdas as
obras de engenharia. arquite-
tura, etc., a placa do Cimento

. Poty, é a afirmação pública
da escolha do melhor. para
os trabalhos de maior im-
portãncia e responsabilidade .

CIMENTO rUIY
o melhor. entre os melhores
que se. fabricam no Brasil
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A mais moderna
solução para

todos os
,.,toble-mas'de:ê:obertúra: :::

Veja estas características!

,f------------· --~---~~.---
--::.:'. ;:. """'

• Leves. 2.2 kg por m2

• Sólidos. suportam um pêso de 500 kg
uniformemente distribuidos por m2

-- . "._"'. " ,:. . . '.-

'. Forriacroo s em qualquer, c.ornprtrrierito

,li Fabr,icados em 5 c6res trah'sll:JCidáse5 opa'cas

• Não inflamáveis (ciassifíçado's oomo
rriatertat desegurançá)'

• Inalteráveis à aç§.,ode agentes: qu'í~IFOS
oú atmosféricos:

'. "Altal"Qei1t~resistentes a ,imp~ctos'

• Fácel!5 8e~cdlbc'at

.,ndUlados

. ~

- moderno material de cobertura!

umpcodu'o _

MARCA INTERNACIONA~ "ORGANIT"

INDÚSTRIAS QUfMICAS ELETRO CLORO S A.
ALAM~DA SANTOS. 2101 _ 1.0 ANDAR - TELEFONE 37,0016 _ 'SÃO PAULO

AV. ALM. BARROSO. 91 * 3. ANDAR· CONJ, 304· TEL. 22·0080· RIO DE JANEIRO
I



DoJ&-r~"
PHILIPSe
As novas lâmpadas fluorescentes ••Double-Flux", fabricadas
agora no Brasil pela PHILlPS, são realmente diferentes.
Seu formato destaca-se 'pela saliência especial de contrôle
de pressão, responsável pela conversão ótima-de energia elé-
trica em luz. Seu exclusivo «Double-Flux" (Fluxo Luminoso
Duplo) fornece 46 lurnens por centímetro, enquanto as lâm-
padas comuns de 40 watts dão, no máximo, ~3. Isto significa
que a nova lâmpada fluorescente PHILlPS·"Double-Flux"
proporciona duas vêzes màis luz por unidade de comprimento.
Dispensa interruptor (starter) pois funciona, com reator de
partida rápida. A nova lâmpada "Doubla-Flux" reduz o custo
de instalação, pois permite a obtenção de elevado índice de
iluminamento com menor número de pontos de luz. •

o
E
o
à:

lâmpada
fluorescente
V~-F~"
PHILIPS
de partida rápida, para Indústria~ Escritórios e C~sasComerciais

Peça-nos. sem compromisso. -) Desejo receber:
maiores "informações, ou dnvle- IO Folheto sobre
nos plantas ou dados das insta- I lâmpadas fluorescentes
~~;~b~raqu~mde;r~j~t~IUe~;e~ar I "Double-Flux"
Remeta este cupom a: I NOME:

S. A. PHllIPS DO BRASIL I RUA:.
Grupo Comercial llumlnacáo I .

Caixa PostaI8.68t - São,Paulo I CIDADE ESTADO

fiLIAIS: GUANABARA - B. HORIZONTE - RECifE - P. ALEGRE - CURITIBA· - SALVADOR - BRASILlA

O Projeto de
iluminação

...... N.".

~ ..

~. ilUMINAÇÃO EXIGE PHILlPS.



Claro que um
projeto de fundacoes
pode ser .
apresentado em dias.
Mas nos preferimos
demorar semanas.

Preferimos dispor de sondagens suficientes.
Fazemos questão de estudar as condições locais.
Confrontamos. o projeto com casos semelhantes
ocorridos no Brasil e em dezenas de outros palses
(sim, temos arquivo de tudol). Insistimos' em indicar

a solução tecnlca e ecõnomicamente mais indicada .
para cada caso. E há os cálculos. Cálculos, sõbre cálculos.
conferidos e reconferldoé, Tudo isso leva tempo, mas o
resultado éum projeto,perfeito. Um projeto Franki.
Ou V. acha que se pode admitir erros em fundações?

fundações. infra-estruturas

FRANKI
Avenida Rio Branco, 311,10? ando - telefones 22-7630 e 52-6659 - Rio de Janeiro. Rua Marquês de ltu, 266
~? andar - telefone 36-3790 - 'São Paulo. POrto Alegre. Curitiba, B. Horizonte, Brasília, Salvador é Recife.



o SENHOR COMPARA

Procure conhecer (se o senhor já não conhece)
as revistas especializadas brasileiras
veja qual a que tem maior preocupação com seus leitores

a que procura publicar somente textos e matérias
de alta categoria sem preocupações de ordem comerciãl
a que realmente apresenta condições e interêsse

para ser colecionada
a que é genuinamente brasileira e a única

publicação técnico-cultural de fato que se edita entre nós
e compare essa revista com as outras do gênero

qual a revista que é lida pelo
maior número de arquitetos, construtores
e industriais da construção em todo o país

qual a que é recebida, por mais do dôbro de arquitetos
do que qualquer outra de seu gênero

qual a revista que tem a, tiragem exata para o público certo
sem desperdícios

atingindo apenas a quem lhe interessa

- ,

ARQVJ:TBTVRA É :A'RE'V.ISTA

para o seu anúncio, porque através de suas páginas
o senhor atinge

quase dez mil arquitetos, construtores
e industriais da construção no Brasilôu seja

o total dêsses profissionais em atividade
especificando e comprando os materiais

.de construção, arquitetura e decoração, ,
'que' o senhor fabrica ou 'vende' ," -



são móveis que nascem hoje e não perdem a linha nunca

GUANABARA: RUA DOMINGOS FERREIRA 221·B - RUA VISC. DE PIRAJÁ, 438 - R. DO CATETE, 82
• SAO PAULO: JACQUES MÓVEIS E DECORAÇOES.H;AUGUSTA, 901 • SALVADOR: SUPR~MA'~.A..c. I
• AV. SETE, 58. E.U.A.: 5304'CARLlNG WAY, LOS ANGELES, CALlFÓRNIA. .. .'. ;. Iat.ma



- o banco que esta a seu lado

!

muitos são dos ·nossos..~
Há mais guarda-chuvas nossos na rua do que você imagina.
Realmente, nós gostaríamos de ter muito! mais: de oferecer um
guarda-chuva financeiro a cada pessoa, de' poder atender a
todos na hora da chuva ... Mas a verdade é 'que damos preferência
aos nossos clientes constantes e pontuais: pessoas e firmas
que conhecemos, com quem mantemos permanentes relações de
negócios. E estas são numerosas. E são atendidas na medida
do possível. Por que não se tornar uma delas? Aproxime-se do
Banco Nacional de Minas Gerais. Abra umfl conta e comece
a trabalhar conosco. Seja nosso depositante e cliente de todo o ano.
Cedo vpcê verá que vale a pena contar com um grande banco.

Como o Nacíonal
trabalhará com você:
Ra'pidez .nas respostas
Normalrnéhte Sim OU Nào em 24 horas

Propostas por telefone
Privilégio dos clientes constantes.
Vocé será um. deles

Crédito imedlàto das duplicatas <,provadas

Serviç.o Urg~nte 'Telex .
LigJndo Rio. S. Paulo. B Horizonte e Brasilia.

Cobertura nacional
t 37 Agências em to.do o Brasil

~

BANCO NACIONAL
DE MINAS GERAIS S. A.



NA OBRA SE
'JOGÂ\COM
GESSOPLAC.

OS ARQUITETOS, AO "JOGAR'~
COM OS MATERIAIS GESSOPLAC _ PLACAS
PARA FORROSE LAMBRIS _ CONTAM
COM A BELEZA NOBRE DO GÊSSO
E Os MAIS MODERNOS DESENHOS.

GESSOPLAC
!

. - ,
RUA MARCONI 31,69 ANDAR / SAO PAULO
AV. 13 DE MAIO 23,199 ANDAR! RIO



53 mm
Hartmoltepren

1,25 mm
Platal

Casa pré-fabri(lada, de nôvo tipo, da Hoesch AG, Dortmund. As paredes são de aço, forrado de plás-
tico'e MoLtopren. O desenho esquemático. reveLa a junção do eLemento conjugado' de Hartmottopren
(Mottopren rígido) assim como a sua importância no conjunto duma casa moderna pré-fabricada ..

Como se fazem paredes isoladas do calor e do frio?

A casa moderna, pré-fabrlcada, exige materiais
que possibiJitem o fabrico de unidades de cons-
trução em grandes séries Industrlals.Alémdlsso
devem ser leves e, portanto, fáceis de trans-
portar e montar. Devem possuir, também, Um
isolamento térmico suficiente.

®Hartmoltopren, a espuma sintética de poliure-
tano, tem-se acreditado neste particular. As
p,i;\redes di! casa representada na gravura têm
- como s~ vê pelo alçado - apenas 50mm de
espessura, Apesar disso, o seu isolamento é
melhor do que o de um" parede de tijolo de
800mm de grossura, e 'isso porque essas pare-
des contêm, na sua zona interna, o plástico
Hartmoltopren.

Graças às magníficas propriedades mecânicas
da espuma sintética, que ao expandir-se se une

firmemente as coberturas de aço, forma-se
pràticamente um nôvo material: um elemento
conjugado resistente à flexão e a esforços tanto
verticais como horizontais, e extremamente leve.
A sua fabricação tem lugar em moldes de vaza"
mento, que possibilitam uma produção econô-
mica em grande série. As unidades levam já as
aberturas para portas e janelas e também se
podem contar com canais para as canalizações
abastecederas. Assegura-se, assim, uma mon-
tagem cômoda que economiza tempo.
A propriedade mais importante da espuma rigi
da de poliuretano é o seu poder isolante. O
Hartmoltopren pertence ao número dos melho-
res isolantes que se conhecem atualmente; a
sua aplicação corno material para construção
facilita o condíctonarnento de ar nos recintos e
reduz as despesas de aquecimento ..

Além disso, o Hartmoltopren é Ineenslvelao ar
das Indústrias e aos gases de escape, resiste
a vibrações e manifesta uma elevada resis-
tência. ao envelhecimento. Tudo isto são pro-
priedades que precisamente Interessam níl
construção civil.

Bayer Alemanha

harl."ollopren

Agentes de venda:

Aliança Comercial de Anilinas S,A"
Rio de Janeiro, Caixa Postal 650,
São Paulo, Caixa Postal 959,
Pôrto Alegre, Caixa Postal 1656,
Recife, Caixa Postal 942.
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ARQUITETURA

FOURTH ANNUAL AWARDS

2

Every yeor the Guonoboro chopter
of the Instltute of Architects of
Brozil dis+r ibut=s owords for the best
proiects In different cotegories sub-
mitted from 011 over the countrv.
Some of the winning entries for 1966
figure in this issue of ARQUITETURA,
preceded by o currieulum vltee of
the outhors ond on obstroct of the
Jurv's .optruon . Spcce limitotions
preclude anv summary af the former
and onlv ollow cursorv mention of
lhe lotter, the prolects themselves
belng condensed verv ccnstderoblv .
In view of its factuol lmportonce,
howi!'\I~r, ~errnn'c; PC:;$OVon Broz'illon
housing is summed up ot greoter
lenoth ,

Caia Alcântara Machada Pavllion
(Aword for a "Building for M i<cel-
IC'lt"pnus Puroos=s"}; orch.: Flávio
Mindlin Guimarães, Morklen Siog
Lando ond Roberto Loeb. Amonq o
number of quolities, the Jury partie-
ularly oporeciated the inventiveness
that integrated the architect in the
orocess of industrial development,
whilf! leavlng the oroject restfolfv
satisfving and to the point. The
pavilion wos needed ta enlarge the
'Doce for exh'bitions ot Ibirapuera
Park, São Paulo, and had not onlv
to be reody in O month's time, but
also mo de in sections thot could be
token down ond shlooed to other
stotes ond even obrood. This wos
obto in"!d bv roofinn the 26.000 sn .
ft. of ore" in 260-foot soons with
bn lloons of tronslucent blue-tlnted
plostie secured to o fromework of
steel wires beoring on metal tubulor
sheo+hino ond onchored to concr"te
blocks. Pressure is maintained auto-
motically and any of the bolloons
can be withdrawn for reoairs. Side
wolls ore woterproof convos ond 011
conduits ore expnsed. The Iighting
effects ore remarkoble.

Rêsidence at Paracambi (Hon.
mention for O "Sinalp.-fomilv house");
Nch.: Flavia Marinho Rego; eng.:
Clery Tl=!ixpiro de Freitos; constr.:
png.: Tpofilo Mouro. Designed for
the rpc::ident enginp.er of o compony
ooeratino in a little town nePr Ito-
pupi, state of Rio, the residence hos
tour indeoendent r;oom<;for rl")mpnny
auests ano o smoll oHiee. The kit-
chpn, with double he"droom, pnd
offices ore centerp.d and windowlec::s,
with roof ventilption ond gk"s tile
.kvlíohtinq. so ás to I",ove the fa-
rodes for the "utlook from bed anel
Iivino roome; . The second storev is
link"d to th" orchord by a foot-
hridoe ond the swimmino 1'001 con
he r"orJ,ed along the hillside retain-
in" wall.

Walmap Electronlc Centre (Hon.
mention for a "Building far Cam-
mercial Purpos~s"; arch.! Morcello
Jefferson de Oliveira. Praised for
the .imple, coherent u<e made af the
~xisting structure (85%1, the build-
ing consísts of a Qround and second
floor backed bv filJ, third ond fourth
floors extending over the levei oreo
in the rear af the site, and a fifth
storev and flat roof on Iy as deeo os
the first two floor~. The 2nd and 5th
are left free of any partitions so as
to be used as may be decided later,
whiJe the third contains a piasse
wa lJed sed ion where fhe computer is
housed for heat and damo protection
ond air ourety, ond yet is visible to
the staH ond also to the public.
Decorative sobriety is obtoined by o
combination of corrugated olumini-
um, jacarandá woad and "old gold"
qranite. The third floor is occupied
by secondarv processing services ond
a restourant glving onto the land-
,caped orea "'I the back. Thc
porter's oftice, teleohone exchange,
storeroom, pumos and generotors are
01' the ground floar, ond the lift
aear and air condltioning tower 01'
lhe roaf.

Caiçara Clubhouses (Hon. mention
for a "Building for sports and rec-
reation purposes"); orch.: Ivan Oest
de Carvalho. The two clubhouses,
one for social relaxatian and athlet-
ics ond the other for wat!,!r spart.,
are linked by an administrative block
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in a "good plostic solutlén", desplte
the complexity of the pragromme.
Wide verandahs surround the upper
pcrt to compensate for the orec '
covered bv the ground floor struc-
ture, ond the rough materiais harmo-
nize welJ with the surraunding land-
scape. !

Restoratian of the Palace of the
Marchioness of Santos (Hon. men-
tion for '!Architectonie Restoratian of
o Monument and Site"); orch.: Ge-
raldo Raposo da Camara ond Wladi-
mir Alves de Souza; pxoert: fjn~
orts orof. Edson Matta. Though built
for Emperor Dom Pedro l's favourite
between 1824 and 1827, the Mar-
chioness did not Iive there very long
and the fact that loter the mansion
ocssod inta the hands of Viscount
Mouá enhonces its historic value.
The original walJ paintings by Fran-
cisco Pedro de Amaral have now been
been a Imast como leted uncovered
ond the orchitectural part is com-
pleted, so thot if work is resumed,
the palace could be ooened to the
oublie as a museum in 60 doys' time.
There remains the landscoping of
the once spreoding park, now lomen-
tablv encroached upon bv the fac-
tories and workshops blighting Sãa
Cristovão, so foshianable a quarter
in the lost century.

Hotel Pedra da Sino (Aword for
"Collect ive Houslnq"): arch.: Paulo
Hamiltan Casé. The Jurv stressed the
creative spirit displaved in the for-
mal unitv, plastic rlchness ond un-
canventional means emploved ta blend
the structure with the site and the
Inndscaoe. The heot produced by
the trooical sunshine ond reverber-
otion fram the rock faces is dissi-
ooted by forced draught ventilation
taking Cldvantage of the prevalent
southwest wind. Local material and
building techniques ore apporent in
the rouah stone foundations, rendered
briekwork, orecast corridar ceilings
ond verandah floors beorina on brick
arches, ond pantHe roof with wooden
trusses and rafters. Transoort will be
hv launch, bv arrangement with the
Rio Yacht Club, so no prl>vision has
been ma de for motor traffic ar park-
inÇ!o

Cotholic University of Paraná
(Hon. mention for a "Building for
Educational or Cultural Purposes";:
orch. Marcos de VasconcelJos. While
not ing a certa in lack of un itv be-
tween the part already built ond the
new structurp.s prooosed, the J urv
recognize'd the high levei of the
oenerol planning and the 9xcellent
drauqhtsmanship. The camous is
rinoed by a mOat to drain the lano
and orotpct the prooerty without de-
tractinq from the view .In the fore-
orouno there is a stretch af nark-
land for the Church, Rectory, Library
nnd n"rhaos in the futur" a Modern
Art Museum. Thi< Is folJowed Iw a
st:>r:ond· "e~o'nnodell with the 7 in-
stitlJtl'><; ("If the Humonities Centre
nnd the Centres af Exoct and 8io-
10aical Sciences, each with 3 insti-
tut€s. The third is intended for Focui-
t;"s tn b" built at a loter stoge ond
the fourth will accomndat" thp Stu-
dent's Hostp.l, Communicatíons Centre
and Snnrts Grounds. The architecture
;<; dp.lihPl"otely non-monumentol ond
the buildings, two stories high ot the
most. ore erected on towns with no
previouslv troced oaths to channel
svmbolicollv the aims and ambitions
of the students.

Chapel for Esmeraldino Bandeira
Penitentiary (Hon. mention for a
"Building . for Religious Purposes");
orch.: Carlos Alberto Pingarilho. This
chapel for a mixed Cotholic ond
Protestant congregot ion of 40 is de-
signed withaut ony distinctive reli-
gious traits; it Is simple, cheap and
easy ta build, for the labour is ta
be provided by the inmates. The low
nave, with non-figurative stoined
glass windaws, rises to o consideroble
height obove the altar; the roof is a
concrete slab, and at the top of the
tower, the belfry is supported an
timbering.

The Brazlllan National Houslng
Plan (Hon. mention for "Written
Works"); arch.: 'João Ricordo Serran"

While odmitting lho! the arehitect
had dealt skillfullv with a technlcal
social problem of the utmost impor-
tance, lhe Jury felt that this excel-
le"t criticol esscv, stofistieally sound,
should have led to he formulotion of
an objective plan likely ta stimulate
government oction. Serrori's views
are as follows:

United Natians statisticians hove
calculated that from 1960 to 1975,
to fill tJ,e backlog and keeo poce
with increosino demands for housing
in Afriea, Asio and Latin Ameriea,
it will b= np.cp.ssorv to make o con-
c~rted "Hort to turn out a total of
780 mlllion, new dw"lIinm at on es-
t irno+ed cost nf U~~ 1.500 "'lch or
o tntal of 420 billion* dollars il'-
vpsted ot a verrr lv overnae of 28
billian. Latin America's sh",,, in this
proaramme amounts ta 65.7 million
units: the 11 million cssioned to
Brn-zil breck down into nn estimnted
rleficit of 5 million in 1961, annth"r
5 million to occornodcte new f~mi-
lies (at 330.000 p.o.), nnd 1 million
f"r reolacements (c+ 70000 ".".).
This mecns thot for those fifteen
veors We should have to builri <::."m'"
733 tbousond units ó veor. which at
n stable exchonqe rate of 2.000 to
+he 01"\11("1'"rpnro:>c:;~ntc; on onnual ou+-
lay of 2.2 trillion* cruzeiras.

If these figures are camnar ed wlth
the rpvPl"'!"~ p.nrmnrk~d for hou~ing
in 101)5 (SO billionl and the "stim"te
d th" National Hau<ina F\nnk for
101,1) (no+ mor" than 260 btlllon cru-
7pirnc:;), lt will b~ ~epn thet there
ic:: little chonc- of Brozil solvlnq her
Drohlp.m ln the next few decod=s.
oor+tcutorfv in vip.w of orov"" mis-
conceptions in the shapinq of hpus-
ina Dolicv, Ipodinq Qorf'1doxicnllv to
a marked reduction in the output of
f'lPW dw ••llinas wh;ch. pven in 1964,
only overaged 150,000 units p. O.
ff)r the whole countrv, i.e. n mprl"!
20010 of that suonpsted in the UN
progromme. Monthlv avera"~S for
P in dronned from 666 in 19A2 to
él73 i., '63' and 357 in '64, while in
São Paulo. thev fpll oH stpodilv ,-Iur-
ing those years from 1.915 to 1 512
t~ 1 .191, reaching a bare 1,007 ;n
1965.

Presupposinn O market in the eco-
nomic sense hamoered by legal ob-
staeles ooposed to the free interolav
of factors on thot market n.,flotion,
obsence of monetory oriiuc;tment,
fre"7ina of rentols, I"pse af the sov-
ino h'1bit. etc.L the Government, blind
to 011 other aspects, prnbarked on o
norrow course orientpd bv a puretv
<edorial outlook on the economv. In
less than o month an essentiollv fi-
nanciol scheme was Ia id before Con-
aress. Mi<named the "National Haus--
ing Plon", it comorised a series of
meosures, inherentlv unsound, for no
occount wos token of thnt fundn-
mentnJlv econornic stumbling-bl()~k,
the 100 af DUl'l':hosina Dower hehinri
the cnst of thp housina unit. In
c/"'Iuntrie'S wi'th n foir to o~er("!ce pur-
chasinq pawer to stort with. financia I
measures oimed ot stimulating sovings
ond invêstment in real est(lte. pro-
rnf)tina ch~app.r construction ond leng-
thp.nino thp. terms of finoncing may
olleviate the situation, but where
eorninqs are largelv absarbed bv food
purchases, even thouoh economic de-
velopment mav be roising the incom ••
per coout af the oopulation, legisla-
tion of this kind is pointless.

This cal' be seen from a compar-
ison of the relative outlay on board
ond 10dgi'1g of the high-salaried
urban populafion of the United
States with that living in the Indian
countryside where there is practicolly
no purchasing power:

In Brazil, guided by spe~ulators ;n
real esta te operating unscathed since
the end of the lost world war ond
scared from 1960 onwards of leg is-
lation designed to control urban
land use and freeze rentols, the
men who seized the power in 1964
eloborated o financia I scheme with
the conviction that they were co(-
rect ing the defects of the supposed
real esta te market. Then, over the
protests of the representative in-

stitutes coneerned (the Insfitúte of
Archlt'ects of Brazil and lhe Englneer-
ing Club) and after conslderable
amendments fram Cangress largel\,
vetoed by the President, Law 4,380
of 21 August 1964 came inta force,
crouolno within the Flnancial Hous-
ing System. the State Housing Com-
panies (COHABS), Housing Co-op-
eratives, Mutual Foundations and
Realty Credit Socleties, under the
aeois of the National Houslnq Bank
(BNH), ta whlch bv juridicol aber-
ration another outarchv or self-
qoverninq ogencv, the Federal Hous-
ina and Townplanning Servlce (the
SERFHAU). wos subordinated with
the function of provldlnç technlcal
cover for the financia I programmes.

In three months' time the whale
scherne was virtually in the hands
of the real estate speculators who,
toking advantaoe of the technieal
incapocity displayed bv those ra-
sponsible for policv-framing, had put
forward programmes to the detri-
ment of the needy population. This
was countered by an energetie IAB
camoaign and in Januarv 1965 the
BNH was obliged to take action
ooo inst the verv Guan(lbora Housíng
Co-operative (COOPHAB/GB) it hacl
been eulogizing a few dovs before.

Gradually the vain boast of being
able to write aff the 8 millian unit
'housinq defieit in 4 yeors wos soft-
pedolled in an attempt to cope
merely with the annual increase in
that deficit, calculated at the time
at about 400.000 units, but ·the 50
billion cruzeiros of receipts esti-
mated for 1965 could not even opti-
misticallv be expected to cover the
construction of more than 50,000
units or 12.5% of that increase.
Furthermore, the real estate bands
on whieh Reoltv Credit Societies relI'
to operate could not be floated on
account of difficulties in monetary
adjustment and the tightness of the
stock market, then staaaerina under
the impact of Reodiustible National
Treasury Bonds. Finally, in the sec-
ond half af the year, the building
trades sank. into on ocute depression,
draqg ing down with them the whole
fromewark set up less than a year
before.

The Federal Government, concern-
ed by the lamentable aspect of its
only measure of an apparently pop-
ular nature--as oppased to others of
financial restridion and austerity-
mode Dr. Arnoldo Blank a kind of
Federal Interventor in the manaae-
ment of the Bank, and this was fol-
lowed by a change in the Baard of
Diretors and six months later by a
neW president. Ali that seems to
have been accomplished in this sec-
ond slage is an even greater com-
plicatian of the financial system,
with a succession of orders, regulo-
tions, instructions, proiects and
changes of paliey in lhe hope of
finding a way out of the impassc
ond shoring up lhe construction
slump.

To moke confusion worse con~
founcled the Minister Extraordinary
of Plan'ning and Economic Ca-ordi-
nation through his OHiee of Re-
seorch in Applied Economics (EPEA)
has been analysing the Brazilian
housing situation for more than. a
year with the object of formulatlng
federal policy, as prescribed in Art.
1 af Law N.o 4.380. As if this. werc
not enough, a "Stability Law" in the
offing bids fair to upset the whole
housing scheme originally erected.

With the rising cost af food pro-
ducts, transport ond olher items in
the family budget, offset by no
readjustment in wages, lhe, gap is
yawning ever wider belween lhe
purchasing power af the population
and the unit cost of housing, such
as the 100,000 dwellings promised
in 4 years by the various co-op-
erative projects which are in realily
apartments of dubious materialization
thot in any case the workers cannot
afford.

* American system: 1 'billion equals
1,000 milllon; 1 trillion equals 1,000
bUllon or o milllon milllon.



PRIX D'ARCHITECTURE
Tous les ons, 10 section de Guo-

nobara oe rmsttrut des orchitectes
du eresu distribue des prrx pour les
merneurs projers de tout te poys selon
Ia coreçorre . l>ons ce numera d'AK-
\.JU ll t I vkA nous présentons quet-
ques-uns des gognOnTSde 1'166 pré-
cedés du curr icuiurn vrtee de leurs
OLlfeL.IrS et un resumé de t'opmion du
jury. i,e manque ce ploce ne permet
JJOSdcbreqer te prerruer et re der-
ruer ne peut etre quesquisse: les
projets eux-rnêrnes sonr exrremement
condensés. Tourefois, étont donné
son rrnportonce, l'orr icle de Serrem
sur le probléme de I'nobuct ion ou
Brésil est résumé plus lonçuernent .

Le Pavillon C:alo Alcantara Ma-
checo (I"'rlx pour un "{rnrneuote à .tlns
drverses"); urcn.: t=lávlOMlndlln Gu,-
murces MorKlen ~Iag Lenda er «c-
berro ~oeb. t:ntre ourres qucurés le
Jury a port icuuerernent cpprecié I'es~
prrr d'mverrnon de torcrurecre q.ul
:.'Integre porrottemenr aLI proceue
de developpement mdustr rel lOUT en
créont, au pomr de vue ptastique, un
ensemole reposant et cppropr.é au
bur proposé. Ce povillon ercrr neces-
so.re puur donner ptus despoce aux
expositions du porc d'lbiropuero, à Sào
Paulo, et devort non seurernent err e
prer en un mais mais aUSSl pouvoir
se démonter pour etre expédié dons
d'outres Etots, voire à I'étronger.
CecI tut obrenu en recouvrant les
2 400 m2 de superftcie en trovées de
~Om. por des bollons en ptcst ique
trcnslucide bleuté fixés à un réseou
de cobles d'ocier s'oppuyont sur un
r.dequ en métol tubu.crre et ancrés
dons des blocs de béton. Lo pressron
est maintenue automatiquement et
choque bollon peut etre retiré pour
étre réporé. Les murs latéraux sont
en toile imperméoble et toutes les
corichsot ions sont à découvert. Les
effets de lumiere sont remorquobles.

Résidence à Paracambi (Mention
hanorable paur "Hobltation d'une seule
fOrTlllle"; orch.: flaVIO Marinho Rego;
ing.: C. Teixeiro de rreltos et Teot".)
Moura. ProJetée paur I'ingénieur d'une
compagnie instollée dons une petite
ville pres d'ltoguoi, Etot de RIO, 10
résldenee a' quatre Pleces indépen-
dantes pour les hôtes de 10 compog-
nie et un petit bureau. Lo eUISlnel

à double houteur de plofond, et les
dépendances sont ou centre et sons
fenêtres avec 10 ventilation et I'écloi-
roge par le toit en carreaux de verre,
pour que les chombres et les selles
de réception donnent sur le devont.
Le deuxieme étage eommunique avec
le verger por un pont et on peul
orriver à 10 piscine por le mur de
soutenement le long de 10 colline.

Centra élactronique Walmap (Men~
tion honorable pour un "Immeuble o
fms commerciales"); areh.: Morcello
Jefferson de Oliveira. Apprécié pOlir
I'emploi simple et cohérent ,. de 10
construction existonte (85%), Ilmmeu-
bis comprend un rez-de-chaussée et
deux,eme étoge contre le remblol, un
troisieme et quotriàme s'étendant sur
Ia· portie postérieure du terrain et un
cinquieme étoge et tOlt-terrosse de
Ia même profondeur que les deux
prem iers étoges. Le 2e ·et le 5e
n'ont aucune division afin de pou·
voir être utilisés selon les besoins à
venir olors que le 3e comporte une
partie entourée d'une paroi en verre
pour protéger Ia colculotrice outo-
motlque digitole contre 10 chaleur et
I'humiditá et garantir Ia pureté de
I'oir tout en permettont ou public
de 10 voir fonctionner at ou persan-
nal de 10 surveiller. La sobriété de
Ia dé<:orotlon ast obtenue por une
combinoison d'oluminium- andulé,
pollssondre et gronit "vieil or". Le
1roisieme étoge est occupé por les
services secondo ires et un re!:itaurant
donnont de plein-pied sur le jordin
surélevé. Le bureou du portier, cen··
trole léléphonique, dépots, pompes et
générotews sont ou rez-de-choussée.

Sieges du Club Calçaras (Mentio,",
honoroble. paur un "Immeuble à fins
sportives et récréatjv8s/!); ar.ch.:
Ivan Oest de Carvalho, Les deux
.,eges (I'un pour les loisirs et I'outre
pour Ias sports noutique.) sont réunls
par un bloc d'odministrotion d'une
"bonne solution plostique" malgré Ia
complexité du progromme. De lorges
vérondos entourent 10 partie supé-
rieure pour campsnser Ia wperficle

cauverte por 10 construction du rez-
de-choussée et les motérioux bruts
s'harmanisent blen ou poysoge envi-
ronnont.

Rsstauration du Palais de Ia Mar-
quise de sentes (Mentlon honoroble
pour "Restaurotion architectonique
de monuments et sites"); orch.: Ge-
raldo Raposo do Camora et Wlodl-
rnir Alves de Souza; expert: Edson
Motta, prof. à l'Ecale des Becux-
Arts , Bien que construit pour 10 te-
vorrre de lcrnpereur Dom Pedro I
entre 1824 et 1827, 10 morquise n'y
vécut pos longtemps et le foit qU'11
oev.nt 10 propnere du vicomte de
Mouo ougmente se voleur hrstorr-
que. Les peinrures murales oríçmctes
oe Froncisco Pedro de Amorol sont
mointenont presque complétement
rermses en étot et 10 porr ie crcru-
tecturale est complétée de sorte
quune tois les travoux repris, le
jJulOIS pourro etre ouvert ou pubuc
comme Musée en 60 [ours . 11 reste
Ó s'occuper des jardins outrefois
vestes er splendides mointenont 10-
mentoblement entourés des usines et
des fabriques qui pullulent à São
CrlstOVQO, quorr ier si orrstocrot ique
au siêcle dernier.

Hôtel Pedra do Sino (Prix pour
"HablTation couecnve'): .orch.: Pauto
Hamilton Cosé. Le jury souligne l'es-
prrr créot rt reveíé oons rumré de
rorme 10 richesse plostique et Ies
moye~s .mhco.ruets emptoyés pour
accorder Ia consrruct ion ou srte er ou
poysoge. Lo choleur proouire por re
so.eu 1 roprccl et Ia reverberotron des
surtaces rocheuses est drssjpee par
une vent ilot ron a tirage torce ur rh-
sont le vent prédorn.ncnt du Sud-
üuest. Le rnoterret local et les tecn-
ruques de réalisotion se voient dons
les fondations de pierres brutes, 10
moçonnerie de briques crépie, plotond
des coutoirs et sol des ver ondas en
dolles précoulées oppuyées sur des
orches en brique, toir de tuiles ron-
des ovec fermes et chevrons de bOIS.
Le Yacht club de Rio ossurero un
service de vedettes, c'est pourquoi on
n'o pos prévu de circulotion outo-
mobile ni de porking.

Université cathohque du Paranó
(Mention honorable pour un "Immeu-
ble à fins éducot.ves ou culturel-
les"); areh.: Marcos de Vasconce.'.
los. Bien que critiquont un cert,:,',:,
manque d'unlté entre 10 J;'0r!ie dela
constrUlte et les nouveaux bat Iments
proposés, le jury reconnalt' le n~v~au
élevé de I'ensemble de 10,plonlflCo-
tion et I'excellence du dessin, Le
compus est entouré d'un fossé pour
droiner le sol et pratéger 10 proprié-
ré sons nuire à Ia yue. Au premier
plan, une pelouse parsemée d'~rbre5
ou se trouvent I'église, Ia résldence
du directeur, 10 bibllotheque et peut-
etre dons un prochoin ovenir un Musée
d'Art maderne, Cet ensemble est suivi
d'une seconde lIesplanadel/ ou sont
situés les 7 instituts du Centre des
Lettres et les Centres des Sciences
exoctes et bialogiques réunissont
chocun 3 instituts. Lo troisieme est
destinée oux Focultés qui seront cans-
truites plus tord .et Ia quotrieme
sero réservée à 10 Mo ison des étu-
diants, Centre de communications et
Terroins de sports. L'orchitecture est
délibérément non-monumental et les
bãtiments, de deux étoges ou ma-
ximum, s'élevent sur des pelouses
vierges de sentiers pour que les étll-
dionts choisissent librement leurs
chemins et leurs destins.

Chapelle pour le pénitencier [0-
meraldino Bandeira (Mention hono-
roble pour lIn "Immeuble à fins reli-
gieuses"); orch.: Corlos Alberto Pin-
garilho. Cette chopelle paur une
congrégotion mixte cathollque el pro-
lestante de 40 est projetée sons ou-
cun préjugé de culte;elle est sim-
pie, bon morché el facile à construire
cor le trovoil sero exécuté por les
pensiannoires. La nef posse, oux vi-
troux non7figurotifs, s'éleve à une
houteur considéroble ou-dessus de
I'autel, Le toit est en dalles de bé-
ton et ou sammet du clocher le
beffroi est suppartá por une chor-
pente de bois,

Le Plan national d'habltation au
Brási! (Mentron honoroble pour "Tro-
voux écrits"); arch.: João Ricordo
5erron. Tout en odmettont que I'or-
chitecte o troité tres cloirement d'un
probleme technique el sociel de 10
plbls grande importonce, tres juste ou

point de vue stot lstique, le jury
pense que cet excellent orticle cri-
tique ouroit du proposer un chemin
objectif susceptible de stimuler le
gouvernement, Serron expose ses
,dées de Ia foçon suivonte:

Pour reponcre OU}( oesoins qui
ouçmentenr sons cesse en ce qUI
concerne rnco.rcrton en Atrique, en
ASle er en Amer ique torme, res
srcrrst ícrens des rxor.ons urues ont
cctcute que de 196U a 19/::. " teu-
dra faire un mutuel ettort pour
ccrnbler les vides et cbterur un reter
de 2800 millions de nouveoux loge-
ments à un toux de U)~ I .:;,uO
chocun - c'est-c-dire un total de
4LU oillions de coucrs invesr is à ia
moyenne onnuelle de 28 billions.
Uons ce progromme 10 parT de
l'Amérique Icr me revient a 6:;,1
rnuuons durures; les 11 millions cor-
respondam au erésu iépondent à un
de ncrr estime à S rnuuons en 1961,
pius 5 m.u ions pour les nouveues
rcrmltes (330.000 par on), et I rrul-
hon pour les rernpiccements (70. 000
por an). Ce qui revient Ó dire que
pour les qumze ans à venir il tQU-
drort construire envrron 733.000 uru-
tes par on qui, à un toux de chonge
stoble de 2.000 ou dollor représeme
une dépense onuelle de 2,2 rruuons
de cruzeiros.

SI· ces chiffres sont comparés au
revenu prevu pour rhcorronon en
1965 (50 bunons] et à l'estrmê de Ia
Banque Ncr ronole d'Hcbrtct ron pour
1'>'60 (260 buuons de cruzeiros ou
rncxrrnum), on verro qur! y o peu
de cnonce que le Bréstl résolve ses
o.fficutrés les procncmes cecenrues
pcrr rcuuerement en raison des graves
erreurs de concepnon dune pont ique
d'bcortot ron condursont paradoxale-
ment à une réduction morquée dons
Ia producrron de nouveoux logements
qui, merne en 1964, n'arrivent qu'o
une moyenne d'ururés de 150. UOO
por on pour le poys entler, c'est-à-'
dlre à pe.ne 20% de ce que le pro-
gromme de l'ONu ovoit proposé. Lo
moyenne mensuelle pour RIO est
tombée de 666 en 1962 à 373 en 63
et 357 en 64, cependont qu'à São
Paulo elle décrolt régulierement ou
caurs de ces 2 ons de I. 915 à 1.5I 2
à 1.191 pour orriver à 1.007 en
1965.

Presupposont un morché ·dons le
sens économlque gêné por des obsta-
Cles légaux opposes ou Ilbre échonge
de focteurs sur ce morché (inflotlon,
absence d'ojustement monétalre, conw

gélotion des loyers, perte de I'usoge
de I'épargne, etc.), le gouvernement,
ne Yoyont aucun autre aspect, s'est
embarque sons réfléchlr en ne con-
sidéront qu'un côté du problême.
cn moins d'un mo.s un proJet essen-
Tleltement TmonCler érolT proposé à
10 Chombre, Intitulé "Plon national
crhobltatlon" iI comprenoit une série
de mesures, évidemment erronées
cor personne n'ovolt songé à cette
pierre d'ochoppement, le décologe de
10 puissence d'ochoT avec le cout
de I'unité d'hobitotion. Dans les
poys ayont une puissonce d'ochot
moyenne pour commencer, les moyens
tinanciers cherchant à stimuler
I'éporgne et I'investissement en biens
fonds, encourogeont 10 construct ion à
bon marché et prolangeont. les ter-
mes de financement peuvent olléger
Ia situation mais, quand les gOln5
sont plus qu'obsorbés por le prix de
10 nourriture, meme si le développe-
ment économique peut ougmenter le
revenu por personne, une législotion
de ce genre n'o pos de sens,

On peut en ovoir une idée en com-
porant les dépenses relotives à I'oli-
mentotian ·et ou loyer de 10 compog-
ne en Inde oú il n'y o pour ainsi
dire oucune pu issonce d'ochot. Dons
le premier cos [o boissan et Ia nour-
riture ne dépossent pos 35% olors
que dons le deuxieme cos on orrive
à un minimum de 83,6%. On voit
que I'éporgne est impossible en Inde;
éconamiquement, iI n'est pos ques-
tion de demande, mais bien d'un
besoln de logement solubre .

Au Brésil, voici ce qui ést orrivé:
Guidés por des spéculoteurs en biens
fonds qui ont agi impunément depuis
Ia derniere guerre et se sent effro-
yés des 1960 de 10 possibilitá d'une
législotion régissont I'emplai du sol
urbo in et de 10 congélctian de
loyers, Ie'> hommes qui ont pris le

pouvoir en 1964 ont éloboré un
projet finoncier convoincus qu'ils
corrigeoient oinsi les erreurs du
soi-drsont morché immobilier, C'est
olors que les institutians qui se sen-
toient responsobles (l'lnstitut des
Architectes du Brésil et le Club des
Ingénieurs) protestêrenr: mais I~
considércbles modificotions opportées
ou projer por 10 Chombre furent re-
jetées por Ia Président et 10 loi 4,380
du 24 oout 1964 sortoit groupont ou
sein du Systêrne finoncier d'hobito-
I ion les Compagnies d'hobitotion des
Etots (COHABS), les Caopérotives
d'hobilation, les Fondotions mutuel-
Ies et Sociétés de Crédit immobilier
sous I'égide de 10 Banque notionole
d'hobitotion (BNH) à loquelle, par
aberration juridique, une autre cutcr-
eie, le Service fédérol d'hobitotion
et de plonificotion (SERFHAU), étoit
subordonné dons le but de fournir
une couverture technique oux pro-
grammes financiers.

Au bout de trors rnois le proqrorn-
me êtort remis virtuellement entre
res mcrns des spécuroreurs en biens
immobiliers qui, profitant de l'rnco-
pccn e tecnmque mantrée par les res-
ponsobles de ce plon, mettoient ou
pomt les progrommes ou détriment
ou besoin de Ia populotion. En jon-
vier 1965 l'IAó! entreprenorr une
violente c~mpagne contre cet état
de choses et 10 BNH étoit obhqée
crinterverur contre 10 Coopéror rve
d'hobitotion de Guonoboro (COOP-
HAB/GB) qu'elle ovait élogiée si ré-
cemment.

Pet rt à petit 10 voine tentotive de
solder le oerrcit de 8 mltuons d'unl-
tes : de logements en 4 ons eTOrt
rernprccée par celui de s'adapter u
i'cccrorssement onnuel du déficit
évolué à repoqce Ó environ 40U.000
urutés, mais les 50 ounons de cru-
zeiros de recettes estrmés pour 1965
pourroient seulement répondre .
avec optimisme - à Ia constructlOn
de 50.000 uniTés ou 12,5% de cette
ougmenTOTlOn. tn ourre, les tltres
sur lesquelles les SOClétes de crédIt
immoblllers s'oppulent pour operer
ne pouvaient etre lances, en rals,:n
des prob lemes de correct lan mone-
toire et de 10 petite dlspanibilité du
marché des actions alors sous le
coup des obligations réaJustobles du
Trésor national. flnalement, pendont
le deuxieme semestre de I'année, 10
constructlon civile entrolt dons une
crise oigüe qui entrainoit à I'obime
le systeme entier vieux d'à peme
un ano

Le gouvernement fédérol, troublé
par J'aspect Icmentoble doe so seule
mesure soi-discnt populOlre - en
contraste ovec les autres d/oustérité
et restflctlon tmancléres - tOlsait
du Dr, Arnoldo Blonk une sorte
"d'interventeur" fédérol dans 10 di-
rectian de 10 banque, ce qui fut
sUlvi d'un chongement du consell
d'administration et SIX mois opre~
de celui du président. Tout ce qui
orriva ou cours de ce second stade
semble ovoir encore compl iqué le
systeme financier par une série
o'ordres, reglements, instructions,
prolets et chongements de pol itlque
dons I'espoir de rencontrer un moyen
de sortir de I'imposse et sauv"r Ia
construction civile de 10 crise qu'elle
troverse.

Paur rendre les choses encore plus
confuses, le Ministre extroordinoire
de Plonificotion et Coordinotion éco-
nomiques ou moyen de san bureou
de .Recherches économiques oppll-
quées (EPEA) onolyse depuis plus
d'un on 10 situotion de I'hobitotion
ou Brésil dons le but de formuier Ia
politique fédérole prévue à I'Art, I
de 10 loi N.o 4,380. Comme si ço
ne suffiseit pos on propase d'oltérer
10 fomeuse "Loi de Stobilité" ce qui
chongerolT profondément le plan
d'habltotion décrété à I'origine.

Avecl'ougmentotion du prix des
produ its O Iimento ires, du tronsport et
outres nécessités concernont Ia bud-
get fomiliol sons réojustement. de
soloire correspondont, choque lour
éloigne le' prix unitoire d'hobitot!on
du pouvoir d'ochot de 10 populotlon
comme dOl1sle cos des 100.000 logis
promis en 4 ans por différents pro-
jets coopérotifs; excessivemente dil-
ficiles à réoliser, ces bpportements
seroient de toute façon ou-delà des
moyens du peuple.
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Editorial

Perspectivas profissionais

Em um período em que as oportunidades de
trabalho oferecidas ao arquiteto são âas mais dé-
beis, em que .êle é obrigado a se voltar para a rea-
lização de tarefas menores, quasesupérfluas que se
constituem em subprodutos e desvios profissionais,
a ação do Instituto de Arquitetos do Brasil tem se
fundado, bàsicamente, na tentativa de ampliação
do mercado de trabalho e' na jormação de uma
consciência profissional.

Neste sentido, 'uma grande êniase foi dada a
atuação no campo habitacional, pois aí encontra-se,
sem dúvida, o grande filão que poderá proporcionar
ao prciissunuü brasüeiro de arquitetura a abertura
para a realização e prova de capacidade inventiva e
criadora. O [ato da questão resiâencuü apresentar
enorme complexidade em nada diminui as possibili-
dades protissionaie, pelo contrárw,torna-o ainda
mais atraente pelo. conteúdo tremendamente âesa-
fiante que coloca ante o arquiteto.

Até agora, não foram muitas as tarefas exun»
das dos arquitetos neste campo. Sua participação
está ainda, a nosso ver, muito aquém de suas ver-
daâetras possibilidades de contriouir para o enca-
minhamento de um problema que tem contornos de
uma enorme amplitude. Mais cedo ou mais tarde,
não temos qualquer dúmda a êsserespeito, será exi-
qido do arquiteto um esjõrço constaeráiei e é in-
aispensáuei que êssemomento oencontreprepartuio
e apto a responder pronta e eficazmente. E preciso
que êle possa propor coisas exequioeie e consenta-
neas com nossa realidade.
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Mtu: não é só no campo da habitação propria-
mente dito que o arquiteto deve atuar e que dête se
deve esperar contribuições decisivas. Trühamos o
caminho do tiesenuolmmenio, o que impbica em or-
ganízar e equipar todo um país, e todo um imenso
território. Necessitamosde casas,sem dúvida, mas a
casa isolada nada significa. Tôda a sociedadeque se
desenvolve tem necessidade de uma grande varie-
dade de equipamentos, na edificação dos quais a
participação do arquiteto é das mais significativas.

As propostas arquitetõnica e urbanistica para
o Brasil de hoje e de amanhã constituem tarefa
fundamental colocada ante os arquitetos, e êstes
dela não poderão ser excluídos ou postos à margem.
.Por outro lado, a ésses profissionais cabe não se
deixar apanhar desprevenidos, impondo-se) portan-
to, a presença constante da consciência dessarespon-
sabilidade a toâos os arquitetos, não importando o
tipo de atividade a que êles se dediquem neste
instante.

A implantação da legislação profissional recen-
temente ipromnuçaâa assume, a êsse respeito, vital
significação. É preciso que a intenção e os objeti-
vos visados pelo legislador não se percam frente a
existência de uma possível barreira de conformismo
e '.de imobiusmo gerada pela prática do antigo ins-
trumento reçutaaor e fiscaliza dor. A lei que agora
dita normas 00 exercício proiiseunuü procura acen-
der às formas contemporáneas das necessuuuiesna-
cionais no campo da engenharia, âa arquitetura e
da açronom:a; os orçanismos encarregados de requ-
lar essas pronssões tuiquirutun. com ela novas res-
ponsabilidades e, conseqüentemente, outra impor-
M:lffwiae maior. szgnifzcaçao.E preciso que o espirtto
qúê presuiiu. a etaDoraçaode uma teçtsuiçao ampla
. e mU2Sconsentanea com a situaçao ao rtus e as
condições de eaerctcio dessas pronssões, nao venha
a se amesqumnar ao se tornar pratica corrente, pins
ela se constitui, sem aumaa, em urna uuorui da-
queies que se dedicam. ao exercício da engenharia,
da arquitetura e da agronomia.

Neste sentuio, impõe-seoperfeito entendimento
entre as entidades representatroas das ceassesde
engenheiros, arquitetos e agronomos a jtm. de' que
as disposiçõeslegais recém-catadas se,tuiequem. apro-
priaaamente à prática prottssiotuü, sem tustorçoes e
etntanao atritos desneceesarios.uma açao que tnse
êsse objetivo e que simuüaneamente aorama os
órgãos oticuüs encarregaaos da reçuuimeniaçao e
jiscauzaçao protusumai, deve ser empreetuuaa aeeâe
já de forma a possunutar os proftss.otuus a se oene-
ficiarem das oportunidades e vantagens proporcio-

., I

nadas pela nova legislação. O



IV Premiação Anual do IAB- GB 1966

o Presidente do IAB-GB, orquitl!fo Marcos Konder Nefto, falando na abertura da Exposição da IV Premiação do IAB-GB, 1966

Seguindo a tradição iniciada em 1963 o
Instituto de Arquitetos do Brasil, Depar-
tamento da Guanabara realizou no mês
de dezembro passado, pela quarta vez con-
secutiva, sua Premiação Anual, destacando
os mais importantes projetos e realizações
arquitetõnicas do ano. A Premi ação Anual
do IAB-GB, de ano para ano, ganha maior
projeção e repercussão. A crise por que
passa, no momento o mercado de traba-
lho do arquiteto se bem que tenha servido
para diminuir o número de trabalhos con-
correntes não chegou no entanto a tirar-
lhe o mérito.

As quatro premiações até aqui promo-
vidas constituíram-se em importante fator
de avaliação do desenrolar do processo ar-
quitetõnico. A premiação é um balanço
anual da arquitetura feita pelo arquiteto
carioca e, num país carente -de crítica es-
pecializada atuante e sistemática, êste fato
adquire por certo grande significação. Uma
vez por ano, os arquitetos cariocas têm
oportunidade de submeter sua obra a uma
apreciação crítica - tão isenta quanto

poderia ser qualquer julgamento dessa na-
tureza - e de cotejar a própria obra com
a de outros colegas. A Premiação preten-
de, por outro lado, suprir a deficiente pe-
netração do fato arquitetõnico em mais
amplos setores da população, facultando
dessa forma ao arquiteto e a sua obra um
contato mais efetivo com aquêles que, na-
turalmente, são os seus clientes e usuários.

o Julgamento da IV Premíação
Anual

A Comissão JUlgadora da IV Premíaçâo,
integrada pelos arquitetos Artur Licio
Pontuel, IAB-GB, Fábio Penteado, IAB-
SP, presidente do IAB, e Rolf Werner
Hunther, IAB-GB, durante os dias 10 e
11 de dezembro passado, examinou deti-
damente cada um dos trabalhos concor-
rentes e, após estabelecer os critérios que
norteiam seu julgamento, concluiu que
"de maneira geral, salvo duas exceções, os
trabalhos não apresentaram um sentido
mais amplo de contribuição ou proposta,

havendo varios projetos sumários e incom-
pletos, que dificultaram apreciação mais
minuciosa" .

A Comissão Julgadora "entendeu que
esta Premiação Anual representa mais
uma excelente oportunidade de divulgação
da arquitetura e considerando ainda que
alguns trabalhos, mesmo não se apresen-
tando suficientemente completos, demons-·
traram elagiável sentido de pesquisa, re-
solveu conceder várias menções, além de
premiar os projetos "Pavilhão Caio de
Alcântara Machado", na categoria "Edifí-
cio para fins diversos" e "Hotel da Pedra
do Sino, na categoria "Edifício de habi-
tação coletiva".

A Comissão Julgadora concedeu os se-
guintes prêmios e menções: 5
Prêmio na Categoria A-9 "Edifício para

fins diversos" - "Pavilhão Caio Alcântara
Machado" de autoria dos arquitetos Flávio
Mindlin Guimarães, Marklen liIiag Landa
e Roberto Loeb. "O Júri sentiu real satis-



fação em constatar neste projeto, uma
série de qualidades, destacando-se prin-
cipalmente seu caráter inventivo. Perce-
be-se tôda a preocupação dos arquitetos
em adequar, de forma econômica, técnicas
e materiais para novas utilizações, estabe-
lecendo uma relação correta da integra-
ção do arquiteto no processo de desenvol-
vimento industrial. Do ponto de vista
plástico, o conjunto resulta tranqüilo e
expressa de maneira convincente a fina-
lidade a que se propõe".
"O espaço interno, com efeitos de ilu-

minação dos mais sugestivos, e liberto de
apoios intermediários, se torna extrema-
mente rico de sugestões para os mais di-
ferentes usos, finalidades e aplicações".

Prêmio na Categoria B-2, "Habitação
Coletiva" - "Hotel da Pedra do Sino" de
autoria do arquiteto Paulo Hamilton Casé,
no qual o Júri salientou "um acentuado
espírito de criação, com excelentes resul-
tados de unidade formal e riqueza plástica,
e reconhece ainda a validade da tentativa
do arquiteto que, fugindo de soluçõesmais
convencionais, conseguiu a integração do
projeto com o terreno e a paisagem". Do
ponto de vista de ambientação interna, o
trabalho oferece indicações de espaços su-
gestivos para as finalidade propostas se
bem que o Júri estabelece restrições sôbre
certos aspectos de funcionalidade. O Júri
remarca ainda com relação a êste projeto,
o alto nivel de sua apresentação.

Menção Honrosa na categoria A-I "Ha-
bitação unifamiliar" ao arquiteto Flávio
Marinho Rêgo pela obra "Residência em
Paracambi" por sua "solução plástica e
funcional, de bom nível, com utilização ra-
cional dos materiais disponíveis e correta
implantação no terreno".

Menção Honrosa na categoria A-3, "Edi-
fício para fins comerciais" ao arquiteto
Marcelo Jefferson pelo trabalho "Centro
Eletrônico Walmap" que "como solução de
reaproveitamento de uma estrutura já
existente, construída para finalidade di-
versa" onde o arquiteto ".através de um
trabalho profissional simples e coerente,
conseguiu um bom resultado geral".

MençãoHonrosa na Categoria A-5, "Edi-
fício para fins educacionais ou culturais"
ao arquiteto Marcos de Vasconcellospela
obra da "Universidade Católica do Para-
ná" na qual o Júri reconheceu "como de
muito bom nível a solução para o plane-
jamento geral e a validade de uma ati-
tude frente ao projeto em que o arquiteto
procura tirar partido de proposições rea-
listas e econômicas. Admitiu todavia uma
certa falta de unidade entre a parte já
construida e algumas das unidades pro-
postas.
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MençãoHonrosa na Categoria A-6, "Edi-
fício para fins esportivos ou recreativos"
ao arquiteto Ivan Oest de Carvalho pelo
trabalho "Sede Esportiva do Clube Cai-
caras" onde "o programa complexo,talvez
tenha impossibilitado uma planta mais
livre e desafogada, no entanto, o arquiteto
conseguiu boa solução plástica, com um
correto emprêgo de materiais. O Júri' re-
conhece que o projeto muito se prejudica
pela ausência de um planejamento coe-
rente para o conjunto do Clube".

Menção Honrosa na Categoria B-8 ''Edi-
fício para fins religiosos". ao arquiteto
Carlos Alberto Pingarilho pela "Capela
para a Penitenciária Esmeraldino Bandei-
ra" na qual o Júri salienta "os méritos de

Rodrigo Mello Franco de Andrade, Diretor da
DPHAN, entrega o Prêmio ao arquiteto Paulo Casé.
Ao centro, vê-se os arquitetos Maurício Nogueira,

Henrlque Midlin e o sr. Carol Burstin.

o Sr. Mlchel Parent, da Unesco, faz entrega de
diploma ao arquiteto FI6vlo Marinho Rêgo. Ao
fundo, o sr. Luis Mellone, da Brafor e Jor. Carol

Burstln,. do Formlplac.

Os arquitetos Marcos Konder, Presidente do IAB-
GB e Paulo Casé, um dos premiadas na IV Pre-
miação, conversam com O representante do Go-

vernador do Estado.

uma solução singela, econômica e fácil de
construir, de acôrdo com os meios propos-
tos para sua execução".

MençãoHonrosa na CategoriaA-IO "Res-
tauração Histórica de Sítios e Monumen-
tos" aos arquitetos Wladimir Alves de
Souza e Geraldo Câmara e ao prof. Edson
Motta pela "Restauração do Palácio da
Marquesa de Santos" no qual o Júri sub-
linhou "a importância da preservação de
nossos monumentos históricos, reconhe-
cendo também a seriedade que orientou a
execução do presente trabalho".

Na Categoria H, "Trabalhos Escritos"
a Comissão Julgadora, constituída pelos
arquitetos Artur Lício Pontual e Rolf
Werner Hunther e o critico de arte Jayme
Maurício, conferiu Menção Honrosa ao ar-
quiteto João Ricardo Serran pelo trabalho
"Perspectivas do Plano Nacional de Habi-
tação" no qual "o arquiteto aborda um
problema técnico-social da maior impor-
tância e atualidade, fundamentado em
dados estatísticos preciosos. Seria desejá-
vel entretanto que ó arquiteto, a par da
excelente exposição crítica, propusesse um
caminho objetivo, capaz eventualmente de
motivar os setores governamentais".

Abertura da Exposição e Festa
Anual do Arquiteto

Os trabalhos concorrentes à IV Premia-
ção Anual do IAB-GB foram expostos no
Pavilhão Le Corbusier, da ESDI, situado
no terreno de propriedade do IAB-GB, si-
tuado na rua do Passeio. Na abertura da
exposição foram entregues os diplomas e
prêmios aos arquitetos distínguídos na
Premiação e recepcionados os novos ar-
quitetos formados em 1966pela Faculdade
de Arquitetos da Universidade Federal do
Rio de Janeiro.

O IAB-GB à semelhança do que ocorreu
nas premiações anteriores conferiu, com
o concurso de entidades e firmas do maior
conceito, prêmios em dinheiro aos arqui-
tetos laureados. Colaboraram efetivamen-
te com o IAB-GB na realização da IV.
Premiação Anual, as seguintes entidades:
Escola Superior de Desenho Industrial
(ESDI), Conselho Regional de Engenha-
ria e Arquitetura (CREA), BRAFOR,
COBE, FATIMA, FORMIPLAC, LAJES
VOLTERRANA,META ARQUITETURA,
OCA, e SARTE SHELL.

Estiveram presentes à Festa Anual dos
Arquitetos Cariocas de 1966 o represen-
tante do Governador do Estado da Gua-
nabara; Rodrigo de Mello Franco de An-
drade, diretor do DPHAN,o arquiteto Sér-
gio Castilho, representando o Secretário de
Educação, o sr. Augusto Thompson, Supe-
rintendente do. Sistema Penitenciário do
Estado, que representou o Secretário de
Justiça; o sr. Michael Parrent, Inspector
Principal dos Monumentos da França, em
missão da UNESCOno Brasil; o arquiteto
Flávio Reis, representando o Centro Na-
cional de Pesquisas Habitacionais, grande
número de arquitetos e outras personali-
dades.

A homenagem a Oscar Niemeyer, esco-
lhido Personalidade do Ano de 1966,pelo
Departamento da Guanabara do Instituto
de Arquitetos do Brasil não pôde ser pres-
tada por ocasião da Festa Anual em vir-
tude de se encontrar fora do País aquêle
arquiteto.Oscar Niemeyerserá recepcionado
quando de seu regresso ao Brasil.. O



Da esquerda para a direita: Flóvia Mlndlln Gul.
marães, Roberto loeb e Marklen $109 londo.

IV Premiaçào anual do IA8 ..08 - 1966

Prêmio
Edifício

na Categoria
para fins diversos

Arquitetos:
FLAVIO MINDLIN GUIMARÃES, IAB.GB
MARKLEN SIAG LANDA, IAB·GB
ROBERTO LOEB, IAB·GB

Pavilhão Caio Alcântara Machado

CURRICULUM .

Flávio Mindlin Guimarães nasceu em
31 de julho de 1938, em S. Paulo e formou-
se em 1965 pela Faculdade Nacional de Ar-
quitetura da Universidade do Brasil. Entre
1962 e 1966, trabalhou no escritório "Hen-
rique Mindlin, Gian Carlo Palantí & Ar-
quitetos Associados", no Rio de Janeiro,
quando participou da elaboração de inú-
meros projetos e concursos de arquitetura.
Em 1965, em colaboração com Marklen
Siag Landa foi classificado em 2.° lugar
no concurso interno da FNA para seleção
do projeto que representaria a Faculdade
no Concurso Internacional de Escolas de
Arquitetura da VIII Bienal de São Paulo.
Em 1966, transferiu-se para São Paulo,
onde em sociedade com os arquitetos Mar-
klen Siag Landa e Roberto Loeb vem tra-
balhando em inúmeros projetos de edifí-
cios, estandes, residências e arquitetura de
interior. FMG fêz os cursos de planeja-
mento físico e arquitetura de interior,
promovidos pelo IAB-GB, em 1964.

Marklen Siag Landa nasceu em 1941, em
Cachoeiro do Itapemirim, Espirito Santo,
e formou-se pela Faculdade Nacional de
Arquitetura da Universidade do Brasil, em
1965. Trabalhou, como estudante, no es-
critório dos arquitetos Maurício Sued e
Marcelo Fragelli, ingressando depois na
Companhia Vale do Rio Doce onde cola-
borou na equipe de arquitetura em vários
projetos. Em 1964, fêz viagem de estudos
à Europa. Juntamente com Flávio Mind-
lin Guimarães participou da equipe elas-
süicada em 2.° lugar no concurso interno

7
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da FNA para seleção do projeto que a re-
presentaria no Concurso Internacional de
Escolas de Arquitetura da VIII Bienal de
São Paulo. Em 1966 transferiu-se para
São Paulo onde, em sociedade com os ar-
quitetos Flâvio Mindlin Guimarães e Ro-
berto Loeb, vem trabalhando .em inúmeros
projetos de edifícios, estandes, residências
e arquitetura de interior.
Robert Loeb nasceu em São Paulo em

1941 e rormou-se em 1965 pela Faculdade
de Arquitetura da Universidade Macken-
zie. Estagiou, em 1961, no escritório Rino
Levi. De 1962.a 1965 participou das equi-
pes dos arquitetos Fâbio Penteado, Telés-
foro Crístofaní, S. Kamada e Alfredo Pae-
saní, em váríos concursos de arquitetura
e outros projetos. A partir de 1966, em
sociedade com os 'arquitetos Flávio Mindlin
Guimarães e Marklen Siag Landa, vem tra-
balhando em inúmeros projetos de edifí-
cios, estandes, residências e arquitetura de
interior.

PARECER DO JlJRI

8
"O Júri sentiu real satisfação em cons-

tatar neste projeto uma série de quali-
dades, destacando-se principalmente seu
caráter inventivo. Percebe-se tôda a preo-
cupação dos arquitetos em adequar - de
forma econômica - técnicas e materiais
para novas utiiizações, estabelecendo uma
relação correta da integração do arquiteto

Planta geral

Planta de Cobertura



no processo do desenvolvimentoindustrial.
Do ponto de vista plástico, o conjunto re-
sulta tranqüilo e expressa de maneira con-
vincente a finalidade a que se propõe. O
espaço interno, com efeitos de iluminação
dos mais 'sugestivos, e liberto de apoios
intermediários, se torna extremamente
rico de sugestões para os mais diferentes
usos, finalidades e aplicações".

PROJETO

A necessidade de aumentar a área de
exposiçãono Ibirapuera fêz com que Caio
Alcântara Machado recorresse aos arquí-
tetos Flávio Mindlin Guimarães, Marklen
Siag Landa e Roberto Loeb, para que pro-
jetassem um nôvo pavilhão. Tratava-se de
realizar uma cobertura que atendesse ao
aumento de área necessário, ao lado do
existente Pavilhão dos Estados, com gran-
de vão livre, que pudesse ser confeccionada
e montada no prazo de um mês, e que
fôsse desmontável, para realização de fei-
ras em outros estados e até mesmo no
exterior.
Partindo dessas necessidades, foram

abandonados os métodos artesanais e con-
vencionais que empregam o tilojo e re-
correu-se a métodos que só a colaboração
indústria-arquiteto podería realizar.

. I
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O contato dos arquitetos com a Plav1n1l,
indústria de plásticos, foi o primeiro pas-
so para a realização de uma experiência-
pllôto com a construção de um módulo do
futuro pavilhão em escala natural, através
do qual foram feitos testes. Em conse-
qüência dêsses testes, a cobertura sofreu
uma série de modírícaçõesque facilitaram
enormemente sua execução final.
O arquiteto, unindo-se à indústria, pode

abrir o caminho para uma industrializa-
ção e uma padronização da construção que
se afiguram necessárias ao nosso desen-
volvimento.

A cobertura de plástico inflável cons-
truída para Alcântara Machado Comércio
e Empreendimentos, no Ibirapuera, resul-
tou num aumento de área correspondente
a 2.400m2úteis, e tem as seguintes carac-
terísticas:
a) bàsicamente é constituída por balões

de plástico translúcido (azulado) especial-
mente fabricados por "Plásticos Plavinil
S. A.", que são inflados com ar' através
de compressores. Permite cobrir vãos de
80 metros ou mais no sentido longitudinal

Elevac150 principal

e prolongar-se o quanto se desejar no sen-
tido transversal, mediante a justaposição
dos balões. O ar contido nos balões além
de dar uma configuração maciça, funcio-
na como excelente isolante térmico. A es-
trutura é constituída de cabos de aço que
passam entre dois balões, se apóiam numa
cortina de tubos metálicos desmontáveis
Rohr e são ancorados em blocos de con-
creto sôbre estacas moldadas In-Ioeo, A
vedação lateral, é independente da cober-
tura, formada por painéis da lona imper-
meável presos a uma estrutura especial,
também tubular. As canalizações de água,
luz e fôrça foram deixadas aparentes e
na superfície. Um compressorligado a um
sistema automático mantém a pressão nos
balões. No caso de avaria de um balão,
êste poderá ser retirado, reparado e reco-
locado. A construção do Pavilhão Caio
Alcântara Machado estêve a cargo de Pra-
do Lopes Engenharia e Construções Ltda.
A consultoria estrutural foi feita pelo Es-
critório Técnico Roberto Rossi Zuccolo. Os
materiais de cobertura e testes foram reali-
zados por Plásticos Plav1n11S. A., e os
da estrutura por Rohr S. A. ~trutura.l
Tubulares. O
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IV Premiação anual do IAB - GB - 1966

Prêmio IAB-GB na Categoria B-2
Habitação Coletiva

Arq.o PAULO HAMILTON CAS~, IAB-GB

Hotel Pedra do Sino

CURRICULUM realizado inúmeros projetos. Em 1964,
passou a pertencer ao corpo docente
da Faculdade Nacional de Arquitetura,
da Universidade do Brasil, como um
dos orienta dores da cadeira de Gran-
des Composições. Em 1965, realizou
uma expósíção de seus trabalhos, foi
eleito para a diretoria do IAB-GB, e
obteve menção honrosa na nr Premia-
ção Anual do IAB-GB. PHC integra a
Comissão de Ensino do IAB-GB.

Paulo Hamilton Casé é carioca, nas-
cido em junho de 1931, e formou-se na
Faculdade Nacional de Arquitetura em
1957. Ainda estudante, começou a tra-
balhar no Departamento de Arquitetu-
raJ da Construtora Sisal, o qual se acha,
atualmente, sob sua direção. Em so-
ciedade com o arquiteto Luis Ac.iolly
organizou escritório em 1958, onde tem

10
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PARECER DO JúRI

"O Júri salienta neste projeto, um
acentuado espírito de criação, com ex-
celentes resultados de unidade formal
e riqueza plástica, e reconhece ainda
!li validade da tentativa do arquiteto
que, fugindo de soluçõesmais conven-
cionais conseguiu a integração do pro-
jeto com o terreno e a paisagem.
Do ponto de vista de ambientação in-
terna, o trabalho oferece indicações de
espaços sugestivos para as finalidades
propostas se bem que o Júri estabelece
restrições sôbre certos aspectos de
funcionalidade. O Júri remarca ainda
com relação a êste projeto, o alto nível
de sua apresentação.

PROJETO

Nlru apresentação de seu projeto Paulo
casé afirma: "A plena- assimilação de
um programa e de seus elementos in-
trínsecos, o domínio de uma técnica
eleita em consonância com as possibi-
lidades locais, a não interferência de
legislação coercítíva, são fatôres que
inteirados a uma determinada expe-
riência possibilitam a manifestação da
~iberdadena inventiva arquitetõnica, a
nosso ver, condição indispensável e que
fundamenta o processo críativo".
"A busca de uma integração orgânica

ao terreno e de uma adequada ambíen-
tação, traduzida pela utilização d emé-
todo construtivo compatível, foi a
constante qoo orientou e defin,luo pro-
jeto. O arquiteto procurou solidarizar

Perspectiva

a construção com a acidentada topo-
grafia local, tomando-as ínterdepen-
dentes".
"Como conseqüência, sua expressão

de conjunto identifica-se com outras,
não por analogia formal, mas por iden-
tidade de método resolutívo, esta fruto
de uma imposição preestabelecída, e
aquelas, destituídas de plano orienta-

I
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Planta de uma unidade

dor, desenvolvem-seespontâneamente."
"Em síntese, o projeto visou a: ordenar
os acessos. Um eixo axíaã ao terreno
determinou a circulação principal. As
circulações secundánías dispõem-se de
maneira a permitir:
- o acesso às diversas unidades lo-

calizadas em cotas de nível diferente.
- criar alternativas e imprevistos

com o objetivo de diminuir psicologi-
camente as distâncias."
O programa excluía a possibilidade

da utilização de elevadores e limitava
o condomíniode 20unidades. Não obs-
tante, o arquiteto dispõe a círculação
principal de modo a poder receber no
futuro um "plano inclinado", que teria
paradas nas confluências com as cir-
culações secundárias, prevendo a am-
plíaçâo do condomínio em tôda a ver-
tente.
O projeto no que se refere às unida-

des procurou ordená-Ias tendo em vista
dois aspectos fundamentais:
- guardar tôda a intimidade, sem

confinar;
- possibilitar a participação do mo-

rador na ampla e diversificada paisa-
gem, e em todo espaço envolvente.
O sistema de ventilação das unidades

procurou atender a duas finalidades
principais:
- exaustão de vapôres e gases das

cozinhas e banheiros, lançando-os por
intermédio das tôrres a uma altura
em que fôssem dispersados pelos ven-
tos sem que suas emanações atingissem
as ~dades ~rU1as. I
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- a redução do calor, proveniente
da incidência do sol, e dia irradiação
das rochas, através de uma ventilação
forçada, criada pela conjugação de
vãos externos e tôrres, cuía forma foi
estabelecida tendo em vista. aproveitar
os contantes ventos sudoeste, como
fator natural de sucção.
O método construtivo eleíto é de na-

tureza simples, em conformidade com
a mão-de-obra local. Assim, empre-
gou-se:
a) para as fundações e arrimos, pe-

dra de mão a ser tirada de jazidas' do
próprio local;
b) a alvenaria de tijolos com reves-
timento de massa chapada;
c) lajes pré-moldadas corresponden-

do aos tetos das circulações e pisos das
varandas, sustentadas por arcos de ti-
jolos;
d) coberturas em telha canal com
estrutura de madeira.
Não foram prevístos no projeto cir-

culações e estacionamento de veículos,
tendo em vista que todo o transporte
de pessoal e carga para, o conjunto
seria feito por lanchas mediante con-
vênio com o Iate Clube do Rio de Ja-
neiro.

Vista da maqueta

Corte
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IV Premiação anual do
IAB - GB - 1966

Menção Honrosa
na Categoria A-1

Habitação
Unifamiliar

Residência em
Paracambi

CURRICULUM

Flávio Marinho Rêg'onasceu em Re-
oíre em 25 de novembro de 1925 e for-
mou-se em 1950 pela F1aculdadeNacio-
nal de Arquitetura da Universidade do
Brasil, Professor da Cadeira de Com-
posições de Arquitetura da FA da
UFRJ, membro da AssembléiaNacional
do IAB e integrante do Corpo de Jura-
dos do IAB-GB. FMR trabalhou no
Departamento de Urbanismo da anti-
ga Prefeitura do Distrito Federal, no
Rio de Jameiro; no Escritório Técnico
da Cidade Universitária e em seu pró-
prio escritório.
Flávio fQJ.bolsista do govêrno fran-

cês junto ao Ministério da Reconstru-

Arquiteto:
FLAVIO MARINHO RtGO, IAB-GB

Engenheiro:
CLERY TEIXEIRA DE FREITAS

Construção:
ENGENHEIRO TEóFILO MOURA
- Unitas Engenharia S. A.

Proprietário:
LANARI S. A.
- Usina Siderúrgica Santo Antônio

ção e Urbanismo, durante o ano de
1954, ocasião em que fêz uma viagem
de estudos a vários países da Europa.
Dentre os projetos elaborados por

FMR podem ser destacados: a urbani-
zação da TIha JorunaBezerra, área no
centro da cidade do Recife, em Per-
nambuco; plano diretor da Universi-
dade Rural do Brasil, junto com o Se-
tor de Planejamento da URB; entre
suas obras construídas sobressai o con-
junto resídencíal para a Fundação da
Casa Popular, com 1380 apartamentos;
edifícios de apartamentos e várias re-
sidências na Guanabara, Estado do
Rio, Pernarnbuco e Espírito Santo,

13
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PARECER DO JÚRI

o projeto apresenta solução plástíca
e funcional, de bom nível, com utili-
zação racional dos materiais disponi-
veis e correta implantação no terreno.

PROJETO

14

A residência foi projetada para fun-
cionar como sede do engenheiro resi-
dente. O seu programa inclui quartos
independentes para hóspedes da em-
prêsa e um pequeno escritório, também
independente.
Os materíaís utilizados são perma-

nentes, como a pedra, tijolos e madei-
ra. A estrutura: ,foi projetada em ferro,
material produzido pela usina, uWi-
zando mão-de-obra especializada local.
A planta foi concebida de forma ti.

só fornecer fachadas de peças nobres,
fioaindo as partes de serviço e sanitá-
rios localizados Internamente com ven-
tilação e iluminação zenital. O teto
suspenso em estrutura de treliças de
ferro, - além de permitir essa possí-
bílídade à planta, pois garante ampla
ventilação através seu vazio, enquanto
a iluminação se faz por telhas trans-
lúcidas, - mantém tôda a construção
f1')ia,longe dos raíos solares, fator im-
portante devido ao intenso calor local,
em algumas épocas do ano. A cozinha
tem pé-direito duplo e está aparelhada
para uso intenso, permitindo uma: visão
direta da copa situada no pavimento
superior, à qual está ligada por monta-
cargas - o que possíbíüta o contrõle
por parte daJ dona da casa sem que
esta se afaste da parte íntima da re-
sidência.
O segundo pavimento está ligado ao

pomar por uma ponte e tem acesso
direto à piscina, através da encosta
de pedra do morro. O



IV Premi ação anual do
IAB - GB - 1966

Menção Honrosa na
Categoria A - 3

Edifício para fins
comerciais

Arquiteto:

MARCELLO JEFFERSON DE OLIVEIRA,
IAB-GB

Centro

CURRICULUM

Marcello Je.fferson de Oliveira nasceu
em Campanha, Minas Gerais, em 1930.
Cursou a Faculdade Nacional de Arqui-
tetura (1949/1953) e o Instituto de
Urbanismo da Universidade de Paris
(1955/1956). Freqüentou cursos no Mu-
seu do Louvre e estagiou na Autarquia
dos Transportes Pamsíenses. .
De volta ao Brasil, montou escritório

em sociedade com o 'arquiteto Jorge
Werneck Passos, com quem projetou
obras de arquitetura paísagístloa e ins-
talações comerciais, entre elas a agên-
cda Graça Aranha do Banco Sotto
Maior, que ganhou prêmio em sua ca-
tegoria na Premiação do IAB de 1963.
Passou a trabalhar isoladamente

tendo projetado várias obras de arqui-
tetura paísagístíca, arquitetu.ra de in-
terior, edifícios comercíaís e residências
nos estados de Minas, São Paulo, Rio
de Janeiro e Guanabara. Atualmente
dirige o setor de arquítetura da Dru-
matt~s Engenharia Ltda. e projeta a
E'staçao Rodoviária de Cachoeiro do
Itapemirim.

Eletrônico Walmap

PARECER DO rem
"Como solução de reaproveitamento

de uma estrutura já existente, cons-
truída para finalidade diversa, o arqui-
teto, através de um trabalho profissio-
nal simples e coerente, conseguiu um
bom resultado geral". .

PIRIOJETO
As imposições do aproveitamento de

uma estrutura existente e um progra-
ma complexo, constituíram asdifi-
culdades iniciais para a elaboração do
projeto.
Tratava-se de uma estrutura antiga,

abandonada há vários anos, sem qual-

quer modulação, com pés direitos di-
ferentes, em oue vigas e pilares va-
riando constantemente de dimensão
eram distribuídos de maneira; descon-
certante.
Com aproveitamento de aproximada-

mente 85% dessa estrutura, - escadas,
poços de elevador e prumadas de cir-
culação foram aproveitados - o pré-
dio ficou constituído de 5 pavimentos
e cobertura" assim dispostos: térreo e
2.0 pavimentos, limitados nos fundos
pelo atêrro (que liberta a fachada! pos-
terior a partir do nível do 3.° pavi-
mento); 3.° e 4.° pavimentos que se
estendem sôbre o platô existente na
área posterior do terreno; 5.° pavimen-

Pavimenta térreo

to e cobertura (terraço, tôrre de ar
condicionado e casa de máquinas) que
limitam a profundidade dos dois pri-
meiros pavrmentos.
Na fachada principal da estrutura

existente, três pilares não eqüidistan-
tes avançavam consideràvelmente do
plano formado pelas vigas e demais
pilares, o que levou o arquiteto a pro-
jetar outros três que, embora falsos,
tiveram a finalidade de envolver as
tubulações de águas pluviais e possi-
bilitar um intercolúnio certo. No plano
seguinte, composto por vigas e outros
pilares, foram dispostas as paredes de
vedação, em faixas horízontaís forma-
das pelos vãos, moduladas com mon-
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tantes de alumínío, funcionam como
batente das esquadrías e, salientes' que
sao em relação ao plano da alvenaria
vão do solo ao último pavimento re~
cebendo juntamente com os piÍares
(revestidos em alumínio corrugado) a
marquise do terraço. O conjunto foi
limitado por um quadro formado pelo
prolongamento das paredes laterais,
marquise do terraço e continuação do
teto do pavimento térreo.
O conjunto formado pela caixa

dágua existente, entrada secundária,
medidores e cabina dos geradores foi
vedado por um painel de "unidade
concreto-decorativa" de autoria do es-
cultor iEscudero. Desejava-se um pai- ~
nel de formas geométricas que, embo-
ra bastante movimentado, (com suasmúltiplas formas que variam a cada _.~..".._ •...• ~ __ ...,:.i",- •..•...",.",- __ ",-_...,JJ. __ &...-__ "","~ __ """",,-... __ ..-..il

instante com sombras próprias ou pro-
jetadas, definidas ou insinuadas) en-
cerrasse um todo homogêneo; com êste
painel, que deverá ser beneficiado com
a pátíne, que o tempo emprestar ao
concreto aparente, procurou-se conse-
guir um certo equílíbnío com o muro
de pedra que protege a elevação do
terreno.
Deixou-se o 2.° e 5.° pavimentos pro-

jetados inteiramente livres de qualquer
alvenaría ou dívísão interna, pois à
época da elaboração do projeto não
existia programação prevista para sua
utilização, embora tôsse dntensão do
Banco aí instalar outros serviços rela-
cíonados ou não com o Centro Ele-
trônico.
No 4.° pavimento, localiza-se o setor

de processamento (sede do computador
eletrônico e salas contíguas), ponto de
maior ínterêsse do Centro Eletrônico
e ao qual foi dada grande dmportân-
cía, Inicialmente, pela sua localização:
criando facilidade de acesso ao público
e proximidade à diretoria e ao setor
de preparação (codificação e perfura-
ção) a êle diretamente Ligado. Exigên-
cias técnicas ( contrôle de temperatura,
grau de umídade e de pureza do Rir),
determinaram o isolamento do salão
do computador, por uma ante-sala.
Empregando em tôdas as divisões in-
ternas panos de vidro temperada sem
caixilhos a fim de manter visibilidade
total, quer por parte da chefia, quer
do público, êste setor, juntamente com
a pequena área de vegetação, formam
um ponto de atração visual. O acaba-
mento sóbrio e de certo requinte, uti-
liza sempre o alumínio corrugado, gra-
nito "ouro velho" e [acarandá-da-
bah1a, materíaís êstes, repetidos no
ball de entrada principal (térreo), se-
tor da diretoria, ball de elevadores, e~.
No 3.0 pavimento foram localizados

os setores relacionados indiretamente
com o processamento. Os de maiores
áreas e mais ligados aos setores de
personalização ou preparação, a êles
têm acesso pela escada. secundária. No
trecho dêste pavimento em que o ter-
reno atinge o nível do seu piso, en-
contra-se o restaurante, que assim fi-
cou ligado diretamente a uma área de
vegetação, separada do pátio de serviço
por divisão de elementos vazados. O
pátio de serviço, por sua vez, tem aces-
so externo (escada e rampa para carro)
ao pátio fronteiro ao prédio.
Finalmente, no térreo, ,ficaram si-

tuados os servíços relacionados à en-
trada (portaria, centro telefônico)
almoxarifado. geradores e casa de .,
bombas, O

TerceIro pavimento

r -

Quarta pa+lmento



IV Premlaçâo Anual do
IAB-GB - 1965

Menção Honrosa na
Categoria B - 5

Projeto de edifício
para fins educacle-
nais ou culturais

A..

..

Universidade CURRlCULUM

Católica do
Marcos de Vasconcellos é míneíro de

Belo Horizonte, onde nasceu em 25 de
setembro de 1963,e formou-se pela Fa-
culdade Nacional de Arquitetura em
1961.
MV, trabalhou com Sérgio Bernar-

des, na OCA Arquitetura e Interiores,
e tem vários trabalhos publicados -
"30 Conto.s Redondos", "A Casa, como
Convém", "A Guerra dos Ratos". Par-
ticipou em exposições de arquitetura,
coletivas, e de uma exposição indivi-
dual de desenho. Foi premiado com o
símbolo do carnaval carioca, em 1961.
e na Premiação Anual do IAB-GB,
1965.

Paraná

Arquiteto:
MARCOS DE VASCONCELLOS, IAB-GB
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PARECiER DO .JúRI

"O Júri reconhece como de muito
bom nível a solução para o planeja-
mento geral e reconhece a validade de
uma atitude .frente ao projeto, em que
o arquiteto procura tirar partido de
proposições realistas e econômicas.
Admit1u todavia uma certa falta de
unidade entre a parte já construída e
algumas das unidades propostas. Ex-
celente apresentação gráfica."

PROJETO

O plano do Campus da Universidade
Católica do Paraná apresentado para
publicação não é o proposto original-
mente ·eque foi submetido ao Juizo do
IAB-GB para a. Premiação 1966. As
alterações do projeto ,foram ditadas
.pela modificação da estrutura univer-
sitária, estabelecídas em decreto pelo
GovêrnoFederal, em fins do ano pas-
sado, e que determina a criação de
institutos básicos centrais e a redução
do preparo profissional específico a 3
anos em quase todos os casos e de 4
anos para ciências médicas. Os insti-
tutos centrais serão freqüentados pela
ootalidade do corpo discente da Uni-
.versidadenos doisprimeirosanos. Des-
ta forma, tendo o programa didático
para o campus se modificado inteira-
mente, o plano arquítetôníco e urba-
nístico foi adaptado às novas solici-
tações do meio universitário sem, no
entanto, ter perdido as suas caracte-
rísticas iniciais.

CARACTERíSTICAS DA SOLUÇAO
URBANíSTICA

Determinamos de início, o circun-
damento da área por um fôsso que,
além de possibilitar drenagem perfeita
do terreno, protege o campus e orga-
niza as entradas, disciplinando-as sem
obstruir a visão. Em seguida, com a
fixação das vias Internas de trânsito,
dividimos o terreno em quatro espla-
nadas:
1. De frente para .as principais vias

de acesso, a primeira esplanada .é a
barragem natural dos ruídos urbanos,
um parque de remanso entre o setor
didático e a cidade. Situamos aí a
igreja, a reítorta, a biblioteca. Será ti.
localização ideal para um museu de
arte que se venha a criar.
2. Na segunda esplanada situamos os

ínstítutos centrais:
O Centro de Estudos Humanos com-

posto de sete institutos;
O Cen t r o de Ciências Exatas

(ocupandoo prédio anteriormente des-
tinado à Faculdade de Direito e con-
cluído em 1965)composto de três ins-
titutos;
Centro de Ciências Biológicas com-

posto de três institutos.
3. A terceira esplanada situamos os

prédios destinados às faculdades que
serão instaladas numa segunda fase.
4. A última esplanada recebe a Casa

do Estudante, o Centro de Comunica-
ção e a Praça de Esportes.

18
CARACTERíSTICAS DA SOLUÇAO
ARQUITETõNICA

Os espaços foram dimensionadosin-
dividualmente e agrupados de acôrdo
com as necessidades de relação entre
sí, sem qualquer obediência de formas
eleitas a priori. Comisto a natural dís-

paridade de formas arquitetônlcas -
por imposiçãode diferentes programas
- estaria vencida. A arquitetura vai-
se disseminando pelas áreas que lhe
são concedidas, livremente, asseguran-
do uma permanente unidade de con-
junto qualquer que sej,ruo estágio de
execução da obra e independente de
uma marca .lmposta pelo arquiteto.
uma earacterístíca formal rígida. A
Universidade será dinâmica, solicita e
independente como convém ao franco
desempenho do seu objetivo funda-
mental como território neutro onde se
processarão a investigação, exame e
transmissão do conhecimento sem pre-
conceitos de qualquer natureza.
Todos os prédios são ou serão de no

máximo dois pavimentos sem monu-
mentalidades capazes de influir nega-
tivamente na formação do estudante
e de criar problemas de construção. A
arquitetura é simples em si mesma e
nos materiais de que se vale.
Entre os prédios escolares não hâ

caminhos previamente delinea.dos:há
um campo gramado que os une em
todos os sentidos e sôbre o qual o ho-
mem escolhe livremente a sua direção
e o seu destino. O



CURRICULUM:

Ivan Oest de Carvalho nasceu em 8 de
agõsto de 1930,formou-se pela Faculdade
Nacional de Arquitetura em 1955,e fêz o
Curso de Planejamento Hospitalar, pro-
movido pelo IAB-SP, em 1953.

IOC foi arquiteto da Divisão Hospitalar
do Ministério da Saúde e atualmente per-
tence ao quadro da Seção de Planejamento
da Divisão de Engenharia do IPASE.
Ainda estudante trabalhou nos escritórios
dos arquitetos.MMMRoberto e Ary Oar-
cia Rozà. Ivan foi um dós diretores exe-
cutivos do Seminário de Habitação e Re-
forma Urbana, promovidopelo IAB e pelo
IPASE em 1963; participou do júri do
concurso para escolha do projeto da sede
do Sindicato dos Despachantes Aduanei-
ros, em 1956; e classificou-se em 1.0lugar
no concurso privado de anteprojetos para
a sede do Taguatinga Country Club, em
Taguatinga, Brasilia, em 1962.

IV Premiação a nua I do IAB - OB - 1966

Menção Honrosa na Categoria A-6

Edifício para fins esportivos e recreativos

Sedes Esportivas do
Clube Caiçaras

Arquiteto:
IVAN OEST DE CiARVALHO, IAB-GB

Dentre os trabalhos executados por Ivan
Oest podem ser destacados: conjunto de
habitações populares em Campos, edifício
de apartamentos em Niterói, conjunto de
habitações geminadas, no Saco de São
Francisco, 3 conjuntos residenciais em
Lorena, todos para o IPASE; várias resi-
dências e edifícios de apartamentos e de
escritórios, estandes e projetos de arqui-
tetura de interior, além dos projetos para
o Clube Caiçaras.

PARECER DO JúRI

"O Programa complexo talvez tenha im-
possibilitado uma planta mais livre e de-
safogada, no entanto o arquiteto conse-
guiu boa solução plástica, com um 'con-
creto emprêgo de materiais.

O Júri reconhece que o projeto muito
se prejudica pela ausência de um plane-
jamento coerente para o conjunto do
clube".

19

PROJETO

As sedes esportivas do Clube Caiçaras
não constituem uma unidade isolada, ra-

Vltta do conjunto zemparte de um conjunto destínado a com-



Detalhe do escada externa lateral do Clube

Visto da Pérgula do Juiz de Regatas - Escada
da Garage Clube dos Calçaras.

Planto de sltllOc4o

plementar atividades já existentes no Clu-
be; para tanto, criou-se um conjunto de
duas sedes (uma sócio-esportiva e outra
náutica) interligadas por um bloco admi-
nistrativo, com a preocupação de ordenar
os espaços internos em função das ativida-
des adjacentes a serem complementadas.

Adotou-se como partido um conjunto
que se esparrama pelo terreno, de pouca
altura, para não interferir com a paisagem
na qual o Clube está inserido. As grandes
varandas superioras que envolvem o con-
junto visam devolver ao homem as áreas
que lhe foram tomadas pela construção ao
nivel do terreno.

20 Os materiais da estrutura e os elemen-
tos de vedação foram deixados em seu
aspecto natural; os trechos revestidos em
chapísco grosso e as esquadrias em vidro
temperado visam valorizar e destacar os
materiais brutos empregados. O , Fachadas
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IV Premi ação anual do IAB - GS - 1966

Menção Honrosa na Categoria B -8
Projeto de Edifícios para fins Religiosos

Capela para a Penitenclárla
Esmeraldino Bandeira

Arquiteto:
CARLOS ALBERTO PINGAR/LHO,
IAB-GB

CURRICUiLUM

Carlos Alberto Píngartlho nasceu em
7 de janeiro de 1940, formou-se na Fa-
culdade Nacional de Arquitetura em
1954e atualmente está fazendo o Curso
de Urbanismo da FA-UFRJ.
CAP fêz estágio no escritório do ar-

quiteto Marcello Jefferson (período
1962/63) e integrou a equipe da Fáti-
ma Arquitetura e Interiores, tendo sido
colaborador da mesma 'equipe no tra-
balho distinguido com o Prêmio For-
míplac , Posteriormente,' passou a tra-
balhar por conta própria, assocíado ao
arquiteto Júlio Diniz Pinheiro, IAB-
GB, e depois sozinho. Entre seus tra-
balhos podem ser incluídos vários pro-
jetos de arquitetura de interiores, re-
sidências e o planejamento do Haras
Tibaji, Campinas, (em colaboração com
o arquiteto Júlio Dínlz Pinheiro).
No momento ocupa o cargo de Díre-

tor da Divisão de Obras da Superin-
tendência do Sistema Penitenciário da
Guanabara (SUSIPE),



PARECER DO .nm.I

"O Júri salienta os méritos de uma
solução singela, econômica e fãcU de
construír, de acôrdo com os meios pro-
postos para sua execução".

22

PROJETO

A capela da penitenciária Esmeral-
dino Bandeira, em Bangu, será um
templo de pequenas dimensões, para
40 pesoas, e foi projetada de maneira
a resultar num espaço tranqüilo, pró-
prio para abrigar as cerimônias dos
cultos católico e protestante, sendo esta
a razão de seu aspecto formal não
acentuar características simbólicas de
qualquer religião especificamente. A
conatrução aerá executada. pelós pró-

prlos internos e deverá ser de baixo
custo. As paredes são estruturais, de
concreto ciclóp1co; na nave, haverá
.penumbra e pé-de-deireito baixo, en-
quanto que na área do altar êsse será
alto, determinando elevação; luz dírí-
gidaatravés de janelas de vidro pin-
tado, sem motivos figurativos; a co-
bertum será de laje de concreto, dre-
nada por calhas; no tôpo da tôrre,
uma estrutura de vigas de concreto
com dupla função: amarrar e arrema-
tar paredes e sustentar o campanário.

A tõrre, elemento presente em quase
todos os templos religiosos proporciona
ao altar e ao oficiante um espaço des-
tacado, onde maior é a intensidade lu-
mínosa, desejável em qualquer cír-
.eunstAnc1a.. O



IV Premiação Anual do
IAS - GS - 1966

Menção Honrosa
na Categoria A -10
Restauração Arqui-
tetônica de Monu-
mentos e Sítios
Arquitetos:
GERALDO lMPÓSO DA CAMARA.
IAB-GB
WLADIMIR ALVES DE SOUSA. IAB-GB
Professor EDSON MOTTA

. '

Restauração do Palácio da
-

Marquesa de Santos

2.3



CURRICULUM

Geraldo Rapõso da Câmara formou-se
em arquitetura em 1943, pela Escola Na-
cional de Belas Artes, é professor-assistente
da cadeira de Teoria de Arquitetura da
Faculdade de Arquitetura da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, e integra o
quadro de arquitetos do Estado da Guana-
bara; nesta função, foi membro de diver-
sas comissões, autor de vários projetos,
responsável pela seção Técnica das obras
de reforma e ampliação do Hospital Pedro
Ernesto, e assistente da Secretaria de Via-
ção e Obras; desempenhou ainda o cargo
de Diretor da Divisão de Obras do Minis-
tério da Educação e Cultura.

GRC obteve o primeiro lugar no con-
curso para o Edifício-anexo da Câmara
Legislativa do Estado da Guanabara, em
colaboração com o arquiteto Samuel de
Aratanha; projetou diversas residências,
bancos, escolas, restauração do Convento
de Santa Teresa e instalação do Museu de
Arte Sacra,~ Salvador, reforma e res-
tauração de edifícios históricos, especial-
mente na Universidade da Bahia, em co-
laboração com o arquiteto Wladimir Alves
de Sousa.

24

Wladimir Alves de Sousa díplomou-se
em arquitetura em 1930, pela Escola Na-
cional de Belas Artes, é professor catedrá-
tico de Teoria de Arquitetura da Facul-
dade de Arquitetura da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro, livre docente e
doutor em artes, pela Escola Nacional de
Belas Artes, por concursos, realizados em
1954 e 1956, para a cadeira de História da
Arte-Estética; professor de História da
Arte do Instituto de Belas Artes do Estado
da Guanabara, por concurso realizado em
1956.

WAS além de artigos diversos em jor-
nais e revistas, tem dois livros publicados:
"O Espaço Barroco" e "Van Oogh", e é

autor da série ",4UDIVI" realizada para
o Itamarati. ll:membro do Comitê Executi-
vo do ICOMOS (Internatíonal Council for
Mónuments and Sities), órgão consultivo
da UNESCO, e da Comissão de Constru-
ções Escolares da UIA; desempenhou inú-
meras missões oficiais, apresentando ex-
posições e conferências na América Latina
e na Europa.

Autor de diversos projetos de residências,
bancos, restaurações de edifícios históricos',
e escolares, especialmente na Universidade
da Bahia, restauração do Convento de
Santa Teresa e. ínstalação do Museu de
Arte Sacra, em Salvador (em colaboração
com o arquiteto Geraldo Câmara). Wla-
dímír é membro da "Academie d'Archite-
tui:~" e da "Compagnie des Architectes en
Chef des Monuments Historiques" da
Frànça.·

Edson Motta é professor de Teoria, Con-
servação e Restauração da Escola Nacional
de 'Belas Artes, conservador do DPHAN e
detentor dos prêmios viagem à Europa,
medalha de prata, medalha de bronze e
menção honrosa no Salão Nacional de
Belas Artes. Foi membro de comissões [ul-
gadoras de diversos concursos para pro-
fessor catedrático, na ENBA, no Instituto
de Arte do Rio Grande do Sul, e nas Es-
colas' de Belas Artes de Salvador e Recife.
O prof. Edson Motta realizou cursos na
Universidade de Harvard nos EUA, no
Museu de Arte MOderna do Rio, no Insti-
tuto Chirlandaio, nó Museu Nacional de
Belas Artes, alem de inúmeras palestras
no Brasil e no exterior.

PARECER DO JúRI

"O Júri sublima a importância da pre-
servação e conservação de nossos monu-
mentos históricos, reconhecendo também
a seriedade que orientou a execução do
presente trabalho".

PROJETO

Um dos conceitos atuais, relativos à res-
tauração de monumentos, importante do
ponto' de vista é..rtístico e histórico, éo de
não ceder à tentação de restabelecer os
conjuntos, Integralmente, na sua conrígu-
raçao primitiva.

O monumento representa a acumulação
de várias gerações, de conceituações dife-
rentes e nem sempre válidas. Por vêzes
os acréscimos trazidos representam uma
valorização, ou mesmo, uma fusão no con-
junto, que não podem ser desprezados ou
removidos.

Em outros 'casos são elementos de tal
modo parasitários, desfigurando a inte-
gridade geral, que devem ser removídos,
sem piedade.

A CASA DA MARQUESA DE SANTOS

O palácío construido em S. Cristóvão,
por Pezérat, entre 1824 e 1827, foi durante
muito pouco tempo residência da famosa
Marquesa. Embora a "sua estrutura geral e
decoração interna remontem àquele tem-
po, alguns elementos foram acrescentados,
como por exemplo, os doiSçOFpos da fa-
chada posterior (h9!e remo~tg~). O par-
que antigo, que era vasto e magnífico, foi,



ao contrário, irremediàvelmente mutilado,
e a vizinhança importuna de fábricas, com
chaminés e conseqüente fumaceira, muito
contribuíram para a degradação do edi-
fício.
Por ter pertencido à favorita de Pedro

T, a propriedade ficou definitivamente bati-
zada como "Casa da Marquesa de Santos".
Parece, entretanto, que a circunstância de
ter sido, posteriormente, e por muitos anos
a Casa do Visconde de Mauá, lhe reforça,
notàvelmente, o valor histórico, e a data
"1851"em relêvo, no friso logo abaixo do
frontão da fachada principal, assinala, por
certo, uma das diversas reformas por que
passou o edifício. Assim é que diversos
elementos decorativos externos remontam.
muito provàvelmente, à segunda metade
do século XIX.
Não havia, entretanto, razão alguma para

remover êsses elementos que de tal forma
se encontram incorporados no espirito ge-
ral da obra. "Quanto menos, melhor" é um
bom programa para o arquiteto restaura-
dor, que desconfia sempre dos critérios do
seu tempo, e prefere conservar, na dúvida,
um pormenor que, uma vez suprimido, es-
taria irremediàvelinente condenado e im-
pedido de qualquer reposição.

A RESTAURAÇAO

Como documento dos trabalhos de res-
tauração nos relatórios parciais, foram as-
sinalados os critérios seguidos; respeito ao
monumento, prudência nas decisões, pre-
servação da estabilidade, da integridade e
da conservação. Uma das partes mais no-
táveis da "casa da Marquesa" é constítuí-
da pelas pinturas decorativas de Francisco
Pedro do Amaral, já mencionadas por Ma-
noel de Araújo Pôrto Alegre, e que se jul-
gava ser o que lá existia, há muitos anos.
O trabalho de pesquisa cuidadoso e pru-

dente do prof. Edson Motta, revelou a
existência de restauração e repintados im-
portantes, o que permitiu remover cenas
de medíocre valor e ver surgir a pintura
primitiva, embora bastante danificada,
além de encontrar o monograma do ar-
tista, o que liquida a controvérsia em
tôrno da autoria, dando definitivamente
razão a Pôrto Alegre.

ESTADO ATUAL DO MONUMENTO

A parte de arquitetura está totalmente
concluída, inclusive com as instalações sa-
nitárias, o que foi necessário oonstruir,
sem conflito com a estrutura geral da
composição.

Falta concluir a parte relativa aos tra-
balhos de ajardinamento, o tratamento do
terreno.
Quanto à restauração das pinturas, o

serviço foi provisoriamente interrompido,
restando ainda concluir pequena parte, de
menor importância e os elementos da de-
coração de ornatos, molduras e saneas.

As condições gerais do edifício são sa-
tisfatórias e uma vez reiniciados os servi-
ços, em 60 dias, no máximo, o museu po-
derá ser aberto à visitação.
l!: claro que isso só será possível me-

diante um plano de utilização do mate-
rial disponível,no atual Museu da Cidade,
do qual diversas peças poderiam ser utili-
zadas, e de algumas doações já efetuadas.
Tudo isso acompanhando, concomítante-

mente, a conclusão da restauração das
pinturas, limpeza geral e tratamento do
parque. O

25



IV Premiação anual do IAB - GB - 1966

Menção Honrosa na Categoria H -
Trabalhos escritos

Arquiteto:
JOÃO RlaARDO SERRAN, IAB-GB

CURRICULUM

João Ricardo Serran nasceu no Rdo
de Janeiro em 15 de julho de 1935 e
formou-se pela Faculdade Nacional de
Arquitetura da Universidade do Brasil
em 1961. JRS fêz o 1.0 Curso Especial
de Metodologia do Urbanismo e Admi-
nistração Munloípal (Convênio USAID,
BNH, SERFHAU, IBAM) em 1965 e foi
instrutor do 2.0 Curso Especial, no
tema "Pesquisas para o Planej!amen-
to". Proferiu urna série de palestras
sôbre planejamento físico no 1.0 Curso
sôbre "Noções de Planejamento" pro-
movido pelo BNH, SERFHAU, IBAM,
em 1966.
Dentre os projetos de que JRS par-

ticipou ou elaborou figuram o Plano

Preliminar de Desenvolvimento Urbano
de Nova Frdburgo; o PLano Diretor de
Desenvolvimento Urbano para o muni-
cípio de Narazé da Mata em Pernam-
buco; Plano Diretor de Desenvolvi-
mento Urbano para o município de
Campo Lindo, são Paulo; colaborou,
ainda no desenvolvimento do projeto
do Edifício da Companhia Siderúrgica
Nacional, em Volta Redonda. JRS tem
tido uma atuação destacada no campo
da habitação, quer no âmbito do IAB,
quer fora dêle, colaborou no Diagnós-
tico Preliminar do Setor Habitação,
para o EPEA, e no Plano Habitacional
Ferroviário; é subdiretor da Divisão
Nacional de Planejamento e Habitação
do IAB; coordenou a Mesa Redonda
sôbre Política Habitacional, promovida

Perspectivas do
Plano Nacional de Habitação

o atendimento da necessidade de
moradias [adequadas é um dos graves
problemas que os governos do mundo
contemporâneo, principalmente dos
países situados nas áreas denominadas
"subdesenvolvidas" ou "em vias de
desenvolvimento", têm procurado en-
frentar.
As Nações Unidas (1), em 1961, estí-

mavam que, para resolver o problema
existente na Africa, Asia e América
Latina - continentes em que o subde-
senvolvimento é mais representativo -
seria necessário um esfôrço conjugado,

durante 15 anos (2), para se lograr a
construção de 280 milhões de novas
habitações.
Em têrmos financeiros, êstes milhões

de unidades representariam inversões
da ordem de 420 bilhões de dólares
americanos (3), distribuídos por 15
anos, o que nos aponta uma necessi-
dade anual de 28 bilhões de dólares.
Dentro dêste programa, a América

Latina responderia com a construção
de 65,7 milhões de unidades, das quaís,
aproximadamente 11 milhões caberiam
ao Briasil, assim discriminados: (i).

deficit em 191 (estimativa) .
novas famílias (330 mil a. a. ) .
taxa de reposição (70 mil a.a.) .

TOTAL ' .

& milhões de unidades
5 milhões de unidades
1 milhão de unidades
11 milhões de unidades26

Teríamos, assim, que construir, de
1960 a 1975, cêrca de 740 mil unidades
por ano, o que corresponde a um in-
vestimento anual de 2,2 trilhões de

cruzeiros, em moeda estável, nos dias
atuaís.
Comparando-se êste montante com a

receita apurada em 1965 (50 bilhões)

pelo IAB-GB e é coordenador da Co-
missão Estadual de Planejamento e
Habitação do IAB-GB. Recentemente,
JRS foi designado para representar o
IAB-GB junto ao Conselho de Orienta-
ção do Centro Nacional de Pesquisas
Habitacionais - CENPHA.

PARECER DO JúRI

"O arquiteto aborda um problema
técníco-soetal da. maior importância e
atuaüdade, fundamentado em dados
estatísticos preciosos. Seria desejável,
entretanto, que o arquiteto, Ia par da
excelente exposição critica, propusesse
um caminho objetivo capaz, eventual-
mente, de motivar os setores governa-
mentais."

e a estimativa feita para 1966 pelo
Banco Nacional da H!lJbitação, (não
mais de 260 bilhões de cruzeíros) , con-
clui-se de pronto, que o problema da
moradia no Brasil, Hão encontraria
solução nos próximos decênios.
Esl(a situação, ocasíonade pela falta

de recursos financeiros - comum a
todos os países' em vias de desenvolvi-
mento - vem-se agravando a cada
dia, em conseqüência de uma, formu-
lação incorreta de nossa atual política
habítacíonal,
Se em 1964, construíamos cêrca de

150 Jcil unidades habítacíonads por ano,
em todo o País (5), isto é, 20% do
programa proposto pela ONU, hoje,
com tôda a .política habitacional em
pleno desenvolvimento, registra-se -
paradoxaãmente - uma sensível redu-
ção neste ritmo.
Os dados estatísticos mais recentes

(6), indicam para o Rio de Janeiro e
São Paulo, as seguintes médias men-
sais, no período 1962-1965: •



CONSTRUÇÕES LICENCIADAS (MÉDIA MENSAL)

Ano I Rio de Janeiro São Paulo

1962 666 1915

1963 373 1521

1964 357 (7) 1191

1965 1007

Admitindo, a priori, que existia um
mercado - no sentido econômico da
palavra - e que o problema habita-
cional brasileiro era conseqüência dire-
ta. de obstáculos legais interpostos às
livres relações existentes neste mer-
cado (inflação, ínexístêneta de corre-
ção monetária, congelamento de al,u-
guéís, desuso de hábito de poupar, etc.)
o Govêrno brasileiro, abstraindo-as dos
demais aspectos que configuram a pro-
blemática habítacíonal, enveredou por
uma política estreita, encarando o
problema apenas sob a perspectiva se-
toríal da economia.

Em menos de 30 dias (8), encaml-
nhava ao Congresso Nacíonal, um es-
quema. essencialmente financeiro, de-
nominado - equivocam ente - de
"Plano Nacional de Habitação", do-
cumento que contradítõríamente, já no
seu Art. 1.0 reconhecia ser necessário
formular uma polittca, nacional de ha-
bitação e de planejamento territorial.
Portanto, tínhamos o "Plano" sem o

devido lastro da política; e - o que
nos parece mais Interessante - enoa-
rando o problema sob o aspecto eco-
nômico, desconhecia-se o motivo básico
do desafio habítacíonal - dado fUill-
damentalments econômico: a diferen-
ÇIaJ existente entre o poder aquisitivo
da população e o custo da unidade ha-
bltacional. Tentavam, assim, as auto-
ridades, impor um conjunto de medi-
das, fadado ao completo insucesso,
cuíos primeiros indícios se revelaram
no inicio de sua implantação, com a
crise de construção civil que gerou.
Estas, certamente, foram as gran-

des falhas da política habítacíonal do
atual govêrno. Em países onde se re-
gistra um poder aquisitivo significati-
vo, o problema da moradia pode ser
resolvido através de medidas de cará-
ter financeiro, procurando-se incenti-
var a poupança, estimulando-se inver-
sões no setor imobiliário, buscando-se
novos métodos construtivos que bara-
teiem o custo da unidade habítacíonal,
ampliando-se os prazos de fínancía-
mento, etc.; no entanto, nos países em
que o poder aquisitivo é baíxíssímo e,
pràticamente absorvido pela alimen-
tação, não tem sentido a adoção de
medidas semelhantes, mesmo que
acompanhadas de um crescimento da
renda per capita da população, atra-
vés do desenvolvimento econômico do
pais.
O contraste entre a situação da po-

pulação urbana norte-americana (com
auto nível saãaríal) e a dos camponeses
indianos (poder aquísítívo insignifican-
te) com relação as despesas relativas
à alimentação e à habitação, nos per-
mite comprovar, tranqüilamente, esta
azírmaüva. Enquanto a população
americana díspende cêrca de 35% com
a alimentação (máximo regtstrado na

pesquisa) os camponeses indianos apli-
cam, no mínimo, 83,6% de sua receita.
em corruida e bebida. Analísando-se os
dois quadros anexos, veriüoa-se, de
imediato que, a situação referente à
índia não nos permite pensar em pou-
pança. Nesta. situação não se configura
uma demanda - em têrmos econômí-
COs- e sim, necessidade de habitação
saudável.
Neste sentido, a própria "Aliança

para o Progresso" reconheceu, recen-
temente êste fato, ao afirmar que
"chegou' o momento de reconsiderar a
tese de que a construção intensiva de
casas baratas é a melhor solução para
os problemas habítacíonaís urbanos
da América Latina. Em primeiro lu-
gar, o preço das chamadas casas bara-
tas não é suficentemente baixo para
atingir o nível de renda dos grupos
que mais desesperadamente precisam
de habitação melhor. Não deve, cer-
tamente, ser abandonada a construção
de casas baratas, tendo de ser, porém,
conjugada com extensos programas
novos para promover melhoramentos
rápidos e visíveis das condições de vida
em favelas e outras áreas de habita-
ção inadequada. (9)
No entanto, 01S governos responsá-

veis pelo encaminhamento de uma so-
lução compatível com esta situação,
geralmente abstraem-se dêsse fato e
sob uma perspectiva alienada, quando
não sob pressão externa - quer cultu-
ralou econômica - monta um siste-
ma financeiro altamente sofisticado
na pressuposição da existência de um
mercado onde coexistiriam orerta e
demanda.
:t:ste infelizmente, é o quadro que o

Brasil' enfrenta nos dias atuais Oníen-
tado pelos espeeuladores imobiliários
que se fartaram de agir impunemente
(10) a partir do fim da Segunda ~ra~-
de Guerra e que, de 1960 para ca, VI-
nham se atemorizando com ameaças
de leis regulamentando o uso do solo
urbano e o congelamento dos aluguéis,
as autoridades governamentais que
empolgaram o poder em abril de 1964,
elaboraram um esquema financeiro,
certas de que corrigiriam as falhas do
suposto mercado imobiliário.
Não foi por outra razão que se deu

ênfase absoluta ao Banco Nacional da
Habitação - órgão financeiro - mar-
gínalízando-se o Serviço Federal de
Habitação e Urbanismo (SERFHAU)
órgão técnico - em oposição às mani-
festações não só dias entidades de classe
ligadas ao problema (Instituto de ar-
quitetos do Brasil e Clube de Engenha-
ria) como também do próprio Congres-
so Nacional. (11)
Surge assim, com a Lei n.O 4380, de

21 de agôsto de 1964, o Sistema Finan-
ceiro da Habitação, compreendendo
COHAB's, COOPERATIVAS HABITA-

orONAIS, FUNDAÇõES MúTUAS e
SOCIEDADES DE CRÉDITO !MOBI-
LIARIO, devidamente capitaneadas
pelo BANCO NACIONAL DA HABITA-
ÇAO. Subordinado a êste, numa aber-
ração jurídica (12), colocaram uma
outra autarquia - o SERFHAU - com
funcão de dar cobertura técnica aos
programas rínanceíros.
Cerê:ando todo o esquema, nomeiam

para presídí-Io, um elemento técnico
cuja única virtude era a de ter diri-
gido uma política habitacional num
dos estados da Federação dentro de
princípios que contrariavam todos os
ditames de um programa habítacíonal
sadio, princípios baseados em normas
e críténlos personalistas, totalmente
contra-indicados por técnicos em ser-
viço social, categoría profíssíonal a que
pertencia (coação policial, queima de
an tígas moradias, etc.) ,
Não demorou três meses e já em

novembro todo o esquema estava en-
volvido pelos especuladores imobiliá-
rios, os quais, aproveitando-se da ín-
capacídade técnica demonstrada pelos
responsáveis diretos pela política ha-
bitacional, elaboraram programa alta-
mente lesivo à população necessitada.
Em fins de janeiro de 1965, a;pós calo-
rosa campanha do Instituto de Arqui-
tetos do Brasil, via-se o Banco Nacio-
nal da Habitação na contingência de
íntervír violentamente na Cooperativa
Habitacional da Guanabara .
(COOPHAB-GB) que, dias antes, enal-
tecia.
Era a primeira derrota, 3J mais evi-

dente. Nos bastidores, no entanto, ou-
tros revezes se registravam: a decan-
tada extincão do deficit habítacíonal
brasileiro de 8 milhões de unidades
em quatro enos (l~), pouco a. pouco
cedeu lugar à tentativa de atin.g~r ape-
nas o incremento anual do deflclt, cal-
culado na época, em cêrca de 400 míl
unidades. Os instrumentos captadores
de recursos financeiros mostl'lavam sua
fragilidade; estimava-se para 1965 u;na
arrecadação da ordem de 5~ bilho~s
de cruzeiros o que correpondla - otí-
misticamente - à construção de 50
mil unidades, ou seja, 12,5% da ~eces-
sidialde anual para atender o m~~~-
mento do deflcít . As letras imOblll::-
rias suporte das SOCiedades de Cre-
dito' Imobiliário, não podiam ser la?-
çadas devido a problemas de ~~r:eçao
monetária e a pequena dtsponíbílídade
do mercado de ações então sob o im-
pacto das Obrig;!llções Reajustávels do
Tesouro Nacional.
Finalmente, no segundo semestre do

ano a construção civil entrava em
cri~ e com ela todo o sistema há me-
nos de um ano idealizado e implan-
tado. O Govêrno Federal, apreensivo
com ~ situação gerada pela única me-
dida de caráter aparentemente popu-
lar que idealizara - em contraposição
às medidas de contenção no campa fi-
nanceiro - acelera as providências de
ordem "estratégica" ínícíadas logo após
a crise das cooperativas habitacionais,
com a indicação do Dr. Arnaldo Blank,
uma espécie de Interventor Federal
junto à Díretoría do Banco. No início
do segundo semestre de 1965, comple-
ta-se '!li intervenção com a mudança da
Diretoria (a antiga Presidência só dei-
xaria os quadros no BNH no início de
1966).
Entra, assim, o Banco Nacional da

Habitação em sua segunda, fase, sob a
égíde da sofisticação e conseqüente
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complleação do Sistema Ftnanceiro
da Habitação. E a época atual, em
que se procura "aprimorar" os íns-
tnunentos de captação de poupanças.
Portari~, regulamentações, instruções,
planos, projetos, novas políticas vão se
sucedendo na vã suposição de resolver
o ímpasse criado. A título de exempll-
ficação lembramos que só no dia 29
de novembro de 1965, o Govêrno Fe-
deral promulga três leis alterando o
esquema fixado pela Lei n.o 4.380: a
Lei n,o 4.862 (Impôsto de Renda) no
que se refere às Letras Imobiliárias,
em seu Art. 26 e subseqüente; a Lei
4.863 (Novos Vencimentos de Servido-
res Civis e Militares) alterando a con-
tribuição das emprêsas ao BNH de 1%
para 1,2%; e a Lei n.o 4.864 (Estimulo
à Construção Civil) alterando várias
disposições anteriores, na esperança
de salvar a indústria da construção
civil da crise que enfrentava.° SERFHAU, não tendo sido atin-
gido pela intervenção federal, conti-
nuava, lentamente, desempenhando o
papel que lhe coubera na primeira par-
tilha de "tarefas" realizada em fins
de 1964: implantar, em todo o terri-
tório brasileiro, Companhias Estaduais
de Habitação (COHAB's), com todos os
defeitos inerentes às Vilas Aliança,
Kennedy e congêneres, na, esperança
de provar que a política habitacional
do então Govêrno da Guanabara esta-
va correta. (14) Hoje, tendo perdido
o apoio - indispensável dentro da es-
trutura prevista pela Lei n,o 4.3ª0 -
de seu tutor (BNH), o SERFHAU per-
de-se em projetos mirabolantes e cada
dia que passa encontra-se mais mar-
ginalizado, na expectativa de uma ru-
turlll mudança de Diretoria.
Para completar êste quadro extre-

mamente confuso, o Ministério Ex-
traordinário para o Planejamento e
Coordenação Econômica, através de
seu Escritório de Pesquisa Econômica
Aplicada (EPEA) vem, há mais de um
ano, analisando a situação habitacio-
nal brasileira, com o objetivo de ror-
mular a política federal, de aeõrdo com
o que estabelece o Art. 1.0 da Lei n.o
4.380. Como se não bastasse, espe-
culando-se ainda, em tôrno da famosa
"Lei de Estabilidade" que alterará pro-
fundamente o esquema habitaclonal
primitivamente implantado.
A população, por seu lado, alheia às

minúcias das alterações do esquema
financeiro e do risco que corre ao se
candddatar aos planos propostos -
corno é o caso da correção monetária
trimestral instituída pela Instrução n,o
5 - espera que alguma coisa de po-
sitivo saia dos projetos IMPACTO, EM-
PR:ffiSA,ou das COOPERATIVAS OPE-
RAR[AS que, com seus INOCOOP's
(15), prometem 100 mil casas - que na
verdade são apartamentos íncomprá-
vais - em 4 anos.
Enquanto isso, luta contra a perda

de capacidade aquísítíva que vem so-
frendo com o aumento do custo dos
gêneros alimentícios, do transporte e
demais itens de seu orçamento. Sem
o correspondente reajustamento sala-
rial, cada dia que passa, mais ampla
fica a distância entre o poder aquisi-
tivo da população e o custo unitário da
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NOTAS:
1 - "World Housing Conditlons and Estimated

Housing Requlrements" - ONU, 1965 -
ST/SOA/58.

2 -- 1960 a 197'.

QUADRO I
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA DO NORTE

RENDA E DESPESA DA POPULAÇAO URBANA EM 1950

Nível de renda Despesa média Despesa com Despesa com

(USS)
por domicílio comida e bebida aluguel

(US$) (%) (%)

Até 1.000 1.333 33,2 17,9
1.000 - 2.000 1.822 35,2 15,2
2.000 - 3.000 2.784 33,9 12,5
3.000 - 4.000 3.654 32,0 11,2
4.000 - 5.000 4.571 30,2 10,6
5.000 - 6.000 5.423 29,3 9,9

6.000 - 7.000 6.262 28,1 9,9
7.500 - 10.000 7.439 27,6 9,5

mais de 10.000 11.869 22,3 9,7

FONTE: ONU - Campêndio de Estatistico Social - 1961.

QUADRO II
RENDA E DESPESA DOS OPERARIOS AGRíCOLAS

íNDIA - 1950/1951

Nível de renda Despesa média Despesa com Despesa com

(rúpías) por domicílio comida e bebida aluguel
(rúplas) (%) (%)

Até 50 219,00 83,6 0,5

51 - 100 343,00 85,5 0,6

101- 150 440,00 85,5 0,7

151 - 200 528,00 84,9 0,8

201 - 250 584,00 85,2 1,2

251 - 300 628,00 84,3 1,6

301 - 350 644,00 83,7 1,7

351 e mais 700,00 84,5 1,5

FONTE: ONU - Compêndio de Estotlstica Social - 1963.

3 - US$ 1.500 ou Cr$ 3. 300 .000 por unidade
hobitacional - OEA - "Estudio Social de

. America Latina" - 1963/64.
4 - ONU - ST/SOA/58 citado na nota (1).
5 - "Quarto Relatório Anual - 1964", do

Funda Fiduciário do Processo Social -
pág. 42.

6 - Anuário Estatístico do IBGE - 1965, pág.
296. Boletim Estatístico do IBGE n.Os. 87 e
88 de 1964.

7 - Volôres para o perlodo compreendido entre
setembro de 1964 a setembra de 1965.

g - No dia 1.0 de maio de 1964, a imprensa
do Rio anuncia que a Senhor Presidente
da República havia pedido 00 Senhor Mi-
nistro Extraordinário para o Planejamento
e Coordenação Econômica prioridade para
o problema de habitação popular. No dia
seguinte (2 de maio) foi divulgado que o
Plano já estava pronto e seria entregue
à Presidência "na próxima semana". Cinco
dias depois (6 de maio) os jornais anun-
ciaram que o Plano havia sido entregue
ao Senhor Presidente e, no dia seguinte \7
de maio) surgiram os pontos principais do
Plano. .

9 - Carta Semanal - Aliança paro o Progres-
so - Volume IV, n.o li, 14 de março de
1966 - pág. 4.

J O - A zono sul do cidode do Rio e o bairro

da Tijuca são testemunhos incontestes des
ta ação.

I J - O Congresso Nacional alterou substcnclcl-
mente o anteprojeto enviado pela Presi-
dência da República. Posteriormente, os 30
vetos opostos à Lei n.O 4.380, retiraram
grande parcela dos dispositivos legais acres-
centados.

J 2 - t o segundo exemplo no Brasil de uma
autarquia de 2.& categoria. O Conselho
Federal de Engenharia e Arquitetura ••...
(CONFEA). e os Conselhos Regionais de
Engenharia e Arquitetura (CREAS) abriram
o caminho para esta estranha subordinação.

J 3 - Ver Entrevista D. Sandra Ccvclccnt], na
revista Dirigente Construtor n.O 3, vol. I --
janeiro de 1965, pág. 74.

14 - A preocupação em copiar os planos do
COHAB-GB foi tão grande que não satis-
feitos em exig irem o construção de casas
iguais as da Vila Kennedy (tipo G) em ter-
renos de aspecto topográfico distinto (Re-
cife e Salvador) estimulavam inclusive, os
incipientes companhias existentes a trocar
de nome, como no coso da COHAB-CE.

15 - "Institutos de Orientação às Cooperativas",
órgão criado pelo BNH, com característica
altamente centralizadoro e estatizante, de-
nunciado· em abril do corrente ano pelo
Instituto de Arquiteteb do 8nJsil.



IAB - GB faz convênio com a
SUSEME

o IAB-GB firmou com a Superinten-
dência de Serviços Médicos - SUSEME
- convênio para indicação de arquitetos
interessados em projetar edifícios hospi-
talares para o Estado da Guanabara; O
convênio foi assinado no último dia do
mês de janeiro, no Gabinete do Presidente
da SUSEME,com a presença dos arquite-
tos Marcos Konder Netto, presidente do
IAB-GB,MaurícioNogueira Batista e Alex
Nicolaeff e dos senhores dr. Hildebrando
Monteiro Marinho, presidente da SUSEME
e do engenheiro Marcus Vinicius Silveira.
ll: o seguinte o texto do acôrdo firmado

entre a SUSEMEe o IAB-GB:

"Aos 31 dias do mês de janeiro de 1967,
na sede da Superintendência de Serviços
Médicos- SUSEME-, localizada.à. Ave-
lida Marechal Câmara, n.O350,3.° andar,
nesta, é celebrado o presente têrmo de
convênioentre a Superintendência de Ser-
viços Médicos, representada pelo seu Pre-
sidente Doutor Hildebrando Monteiro Ma-
rinho, e que aqui será reconhecida como
"SUSEME"e o Instituto de Arquitetos do
Brasil, Departamento da Guanabara, pelo
seu representante e Presidente Doutor
Marcos Konder Netto, doravante neste
têrmo denominado "INSTITUTO" após a
aprovação do Excelentíssimo Senhor Go-
vernador do Estado, em 19 de janeiro de
1967, no processo número 08/600 009/67,
observado o seguinte:
Cláusula PrImeira: - O presente con-

vênio tem por finalidade atribuir ao
"INSTITUTO", quando solicitado pela
SUSEME,dentro do prazo que a SUSEME
fixar, a faculdade de indicar, uma rela-
ção contendo, no minimo,vinte (20) no-
mes de profissionais qualificados aptos a
projetar e acompanhar a execuçãode obras
hospitalares mediante contrato que venham
a assinar com a SUSEMEe obedecidasas
formalidades legais. Se no prazo fixado
pela SUSEME não se houverem inscritos
vinte arquitetos o INSTITUTO relacionará
os que se tenham inscritos.

Cláusula Segunda: - Os nomes indica-
dos deverão ser acompanhados do "currí-
culum vítae" de cada um dos profissionais,
cabendo à SUSEME, a seu critério, sele-
cionar o arquiteto ou equipe de arquitetos
a quem será atribuída, através contrato,
a elaboração do. projeto completo a ser
executado.
Cláusula Terceira - A SUSEMEforne-

cerá para cada Hospital, ou prédio afim,
o programa a ser atendido pelo projetista
e o orientará nas diversas fases dos tra-
balhos dando as diretrizes gerais para todo
o empreendimento.

Cláusula Quarta. - Os honorários a se-
rem contratados com os arquitetos ou
equipe de arquitetos obedecerão à Tabela
Básica do INSTITUTO, cabendo ao con-
tratado noventa e oito por cento (98%) do
valor apurado na forma do que estabelece
a dita tabela, destinando-se os restantes

Destaque

dois por cento (2%) ao INSTITUTO de
acõrdo com o que fixa o artigo treze (13)
Capitulo V (Quinto) do Regulamento para
Indicação de Arquitetos, aprovado na As-
sembléia Geral Extraordinária do IAB,
Departamento da Guanabara, realizada em
18 (dezoito) de setembro de 1962 (mil no-
vecentos e sessenta e dois); o INSTITUTO
intervirá em cada contrato que assim fôr
celebrado, no qual o arquiteto ou equipe
de arquitetos destínar-lhe-á dois por cento
(2%) do total dos honorários, autorizando
o INSTITUTO ao respectivo recebimento
e à SUSEME ao competente pagamento.
Cláusula Quinta - As despesas que re-

sultarern dos contratos que venham a ser
celebrados através do presente acôrdo cor-
rerão por conta da verba orçamentária es-
pecifica para pagamento de estudos e pro-
jetos.
Cláusula Sexta. - A cada arquiteto ou

equipe de arquitetos só poderá ser adju-
dicado um conjunto arquttetõníco de cada
vez e somente quando tôdas as obrigações
contratuais forem desincumbidas é que,
caso haja interêsse da SUSEME,um se-
gundo contrato poderá ser celebrado com
o mesmo arquiteto, ou equipe.
Cláusula.Sétima - Uma vez contratado

pelo SUSEME, o arquiteto ou equipe de
arquitetos deverá dentro do cronograma
estabelecido de comum acõrdo executar os
seguintes serviços: Item I - Realização
do levantamento planimétrico e altímé-
trico da área a ser ocupada pelo conjunto
arquitetõnico delimitando suas divisas, de-
terminando o alinhamento dos lsgradou-
ros circundantes, a orientação magnética
e dos ventos predominantes na região.
Para fazer face a esta despesa não inclui-
da na já mencionada tabela de honorários
do INSTITUTO, as partes contratantes
convencionarão,de comum acôrdo, o valor
dêsses serviços por ocasião da lavratura
do contrato. Item 11 - Elaboração do
anteprojeto constando de: desenhos su-
mários, em número e escalas suficientes
para perfeita compreensão da obra plane-
jada estimando, inclusive, seu provável
custo global e relacionando os principais
materiais a serem utilizados, como sejam,
tipo de cobertura, de pisos, de revestimen-
tos e demais, a critério e mediante solící-
tação da SUSEME. Item 111- Apresen-
tação do Plano Geral constando de plantas,
secções e elevações representando, clara-
mente, a obra planejada, com determina-
ção dos sistemas estruturais e das insta-
lações adotadas, indicando-os através os
seguintes elementos: A) - Pontos de dis-
tribuição de água fria, quente e filtrada e
pontos de esgotos, através da indicação
nas plantas dos aparelhos sanitários, e
equipamentos espeeíaís, ete.; B) -> Distri-
buição dos apoios e tiros de lajes adota-
das; ci - Distribuição de pontos de ilu-
minação, tomadas de luz e fôrça, inter-
ruptores, telefones, sinalização, etc.; D)-
Distribuição de pontos de gás, vapor con-
densado, oxigênio,vácuo, aquecedores,cal-
deiras, equipamentos de lavanderia, cozi-
nha, ete.; E) - Localizaçãode todo o mo-
biliário e equipamento hospitalar. Item
IV - Fornecimento do Projeto Estrutural

completo abrangendo: A) - Desenho da
todos os elementos estruturais necessários
à execução da obra, compreendendo loca-
ção de apoios, fundações, cintas, muros de
arrimo, pilares, vigas, lajes, coberturas e
etc.; B) - No caso de fundações especiais
como, estacas, tubulões e etc., o arquiteto
fornecerá o projeto estrutural completo
dos blocos, vigas de equilíbrio e demais
elementos de transição cabendo à firma
empreíteíra da obra a contratação de pro-
jeto e execução das fundações especiaiS
propriamente ditas. Item V - Execução
de detalhes das instalações compreendendo
desenhos e esquemas das rêdes de insta-
lação elétrica, hidráulica, de telefone, gás,
vapor condensado, oxigênio, vácuo, e etc.,
com a fixação de todos os pormenores ne-
cessários à perfeita execução do projeto.
Item VI - Elaboração das Especificações
para tôdas as partes da obra, com indica-
ções detalhadas de todos os materiais a
serem utilizados, bem como dos equipa-
mentos especiais a serem instalados. Item
VII - Fornecimento do Orçamento deta-
lhado de tôdas as partes da obra apresen-
tando quantidades, preços unitários de
aeôrdo com o Decreto "N" n.o 90, de 4 de
novembro de 1963,do Govêrno do Estado,
preços parciais e preço total do empreen-
dimento e demais normas estaduais per-
tinentes. Item VIII - Apresentação dos
Cronogramas de execução e desembôlso
para tôdas as fases da construção. Item
IX - Execução dos Detalhes Gerais cons-
tando de: desenhos de todos os pormeno-
res necessários à execução da obra em es-
cala adequada à sua exata interpretação
a saber: esquadrías, armários, bancadas,
portas, rodapéa, tetos especiais, paredes
especiais, frisos especiais, revestimentos
especiais; coberturas (telhados, calhas, ter-
raços, tipos de impermeabilização) e etc.
Item X - Elaboração de Plantas de Exe-
cução, contendo todos os dados necessários
à perfeita realização da obra e onde deve-
rão ser indicados e localizados todos os
detalhes referidos no item IX. Item XI -
Prestação de Assistência contínua durante
a fase de execução das obras em estreita
colaboração com a SUSEMEe com tôdas
as demais organizações encarregadas da
eonstrução e do fornecimento de equipa-
mentos e materiais. Tôdas as adaptações
dos detalhes às condições imprevisíveis e
supervenientes deverão ser providenciadas
pelo arquiteto, contratando durante o an-
damento da construção de modo a não
retardar o ritmo dos trabalhos.
Cláusula Oitava - :G:steconvêniopoderá

a qualquer tempo ser denunciado por qual-
quer das partes, mediante simples orícío,
a partir de cujo recebimento deixará de
surtir efeitos, de pleno direito.

Cláusula Nona - A vigência do presente
convênioserá de 360 (trezentos e sessenta)
dias a partir da data da publicação em
Diário Oficial do Estado da Guanabara, a
qual correrá por conta do INSTITUTO.
E assim, por estarem justos e contrata-

dos lavrou-se em livro próprio da SUSEME
o presente têrmo que é assinado pelas par-
tes acordantes e pelas testemunbas abaixo
nomeadas." O
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Notícias

• Concurso para Plano Pilôto do
Centro Esportivo da
Avenida Beira Mar Rio - RS

Os arquitetos Ernesto AntôIÚO Jorge Pa-
ganell1 e Seiro Moori, ambos do IAB-RS,
foram os vencedores do concurso para o
Plano Pilôto do Centro Esportivo da Ave-
nida Beira Rio, em Pôrto Alegre, ga-
nhando prêmio de Cr$ 5.000.000. O 2.0
prêmio, no valor de Cr$ 2.000.000, foi ga-
nho pelos arquitetos Manoel Roberto Si-
queira Figueiredo e Noemio Xavíer da Sil-
veíra, IAB-SP. Os arquitetos Demétrio
Ribeiro e Udo Sílvio Mohr, IAB-RS, clas-
sificaram-se em 3.° lugar, recebendo um
prêmio de Cr$ 1.500.000. O júri conce-
deu duas menções honrosas: arquiteto
Francisco Virgilo Crestana, I AB - S P,
Cr$ 750.000 e arquiteto Marcos Konder
Netto, IAB-GB, c-s 750.000.

• Corpo de Jurados do lAR -GB
De aeôrdo com o Regulamento aprovado

pela Comissão Diretora da IAB-GB, foi
eleito o corpo de jurados para o biênio
1966/67, que está integrado pelos seguintes
arquitetos: Alberto Martins Reis, Aldary
Henriques Toledo, Alexander Nicolaeff
Alfredo Luiz Porto de Britto, Artur Lici~
Marques Pontual, Brian Patrick Bogue,
Fernando Abreu dos Santos, Flávio Amít-
car Regis do Nascimento, Flávio Léo Aze-
redo da Silveira, Flávio Marinho Rêgo,
Francisco Haroldo Beltrão Barroso, ooi-
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lherme Victor Soares Nunes, Harry James
Cole, Henrique Mindlin, João Alfredo Or-
tígão Tiedmann, Jorge Machado Moreira,
José Tertullano Ribeiro de Araújo, Luiz
Eduardo índio da Costa, Luiz de Lima
Acioli, Marcos Konder Netto, Marcos de
Vasconcellos, Mário Vaz Ferrer Filho, Mau-
rício Roberto, Mauricio Sá Nogueira Ba-
tista, Milton Vitís Fefferman, Olga Ver-
jowsky, Oscar Niemeyer Soares Filho, Pau-
lo Antunes Ribeiro, Paulo Ferreira Santos,
Paulo Hamilton Casé, Ricardo Batalha
Menescal, Roberto Miguel de Bastos Cruz,
Rolf Werner Hutter, Sérgio Augusto Ro-
cha, Sérgio Roberto Santos Rodrígues,
Sérgio W. Bernardes, Ulysses P. Burla-
maquí, Victor Noel Saldanha Marinho,
Wit-Olaf ProchIDk, e Wladimir Alves de
Souza.

• Cai o ritmo da construção
em São Paulo

Foram aprovados em São Paulo, pela
Prefeitura Municipal, em 1966, 6.144 pro-
jetos com 2.899.613 metros quadrados; em
1964, 12.248 projetos com área de 4.084.803
metros quadrados e, em 1965, 8.502 com
4.239.729 metros quadrados de área. Ob-
serva-se que a queda foi substancial, con-
tribuindo para agravar a questão habita-
ciona!.

• CENPHApromove 1.0 Ciclo
Internacional sôbre habitação

Eric Carlson, Diretor da Divisão de Ha-
bitação da ONU no 1.° Ciclo Internacional

de Conferência sôbre Habitação.

O Centro Nacional de Pesquisas Habita-
cionais (CENPHA) promoveu nos dias 1
e 2 de fevereiro corrente um ciclo de con-
ferências sôbre habitação com a partici-
pação de especialistas internacionais. As
conferências estiveram a cargo das 'seguin-
tes personalidades: Eric Carlson, téCIÚCOem
administração com especialização em ha-
bitação, que desempenha as funções de
Chefe da Divisão de Habitação das Na-
ções UIÚdos, em Nova York. EC ínícíou
sua vida profissional, no âmbito dos orga-
nismos internacionais, no Brasil, em 1953
como professor de Relações Públicas na
Escola de Administração Pública da Fun-
dação Getúlio Vargas,fol, também, dlre-

tor do Centro rnteramerícaao de Vivienda
y Planeamiento (CINVA); assessor da
CORDIPLAN - órgão de coordenação e
planejamento da Venezuela, fundador das
cooperativas habitacionais nos Estados
UIÚdos, além de assessor de habitação de
vários governos latino-americanos. A pa-
lestra de Eric Carlson, no 1.0 Ciclo Inter-
nacional de Conferências sôbre Habitação,
versou sôbre "Financiamento Habitacio~
nal" . Guillermo Loveluck, arquiteto chi-
leno e assessor em habitação da Agência
N o r t e Americana de Desenvolvimento
(AID), que ocupou o cargo de assessor do
CINVA e de vários países latino-ameri-
canos. GL é professor de habitação rural
e orientou uma experiência de constru-
ções por ajuda mútua em Pirambu, no
Ceará, tema de sua palestra no Ciclo, e
integra, como arquiteto, a Corporacion de
Ia Vivienda, do Chile. Juan Pablo Terra,
arquiteto uruguaío, atualmente assessor da
ONU junto ao EPEA, em assuntos habita-
cíonaís, foi diretor do Departamento de
Planejamento Físico da Comissão de In-
versões e Desenvolvimento Econômico
(CIDE) do Uruguai, é professor de Socío-
logia da Faculdade de Arquitetura da Uni-
versidade de Montevidéu e recentemente
foi eleito deputado. Sua palestra focalizou
"Amostragens para o conhecimento das
condições habitacionais". Morris Juppen-
latz, arquiteto australiano, assessor das
Nações Unidas junto ao CENPHA; foi
consultor em Desenvolvimento Urbano e
'Regional na Austrália, fundador da Co-
missão de Energia Solar e Habitação Tro-
pical (SETH) da Universidade de Que-
ensland, e assessor em planejamento ur-
bano junto ao govêrno de Chipre. Antes
de vir para o Brasil, onde chegou no ini-
cio dêste ano, MJ serviu como assessor em
habitação e planejamento urbano junto ao
govêrno das Filipinas. O tema de sua pa-
lestra no Ciclo foi "Pesquisas básicas para
a programação habitacional".

• Universidade de Brasília forma
primeira turma de arquitetos

Angela Pimenta Fernandes Santiago,
Carmen Sílvia Orlandi, Eduardo JObim,
Elcio Malacco, Eraldo Soares da Paixão,
Evandro Kalumex Pires, Hamilton Balão
Cordeiro, Jayme Kerbel Golubov, Joel Via-
na, Manoel Hermano, Mareio VilIas Boas,
Marta Maria Oton de Lima, Roberto de
Araújo Lima, Sílvio Oliveira Castro e José
Paulo de Bem, foram os primeiros arqui-
tetos formados pela Universidade Nacio-
nal de Brasilia, que homenagearam Alcí-
des Rocha Míranda, Darcy Ribeiro, Edgard
Graeff, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer.

• Prêmio de Arquítetura na
Alemanha

A Alemanha promoverá, cada 2 anos, um
concurso internacional de arquitetura aber-
to a arquitetos de todo o mundo, que po-
derão concorrer com projetos ou obras
realizadas. Ao primeiro lugar será ofere-
cido um prêmio de 100.000 marcos (25.000
dólares). Foram instituídos ainda outros 5
prêmios, cada uni no valor de 10 mil mar-
cos (2.500 dólares). O primeiro concurso
será realizado em 1968.



EStêveentre nós Michel Parent, Ins-
petor-chefe, que veio examinar o pla-
no que a Diretoria do Patrimônio His-
tórico 'e Artístico Nacional se propõe
a realizar, com auxílio financeiro plei- ~ a ~a' »" 111"1 . nUr o r 1"1
teado pelo govêrno do Brasil a UNES- "" 1;) ,l.IJ"- u):;l. u
CO, dentro do programa de estímulo
ao "turismo cultural". ° plano ex- m ' I) SI
tender-se-à a uma área maior ou mais O 11" l' ~" ., r o r r"I r O'"" S A
restrita do território do país, segundo "- 1;) "- "- Q t "-
o critério que fôr recomendado pelo
Inspetor-Chefe Michel Parent, à vista
dos sítios indicados e da especificação
dos trabalhos cujo financiamento é
sugerido.
Michel Parent é Inspetor Principal

dos Monumentos de França, órgão do
:Ministériodos NegóciosCulturais, cuio
titular é o escritor André Malraux. MP
foi inspetor regional da Borgonha e
depois de Ver-saillese conservador do
Musée des Plans-Reliefs.
Míchel Parent, quando de sua es-

tada no IRlio,compareceu à Festa Anual
dos Arquitetos Cariocas e participou da
entrega de diplomas aos arquitetos
laureados na IV Premiação Anual do
IAB-GB.

• Técnico da Unesco examina
plano do Patrimônio

° plano elaborado pela DPHANtem
em vista menos a conservação e valo-
rização de monumentos isolados, do
que o beneficiamento de sítíos de ín-
terêsse artístico, histórico e paísagís-
tico.
O plano prevê a recuperação do con-

junto arquitetônico construído pelos
Jesuítas na cidade de Belém do Pará,
incluindo a restauração dos edifícios
da Igreja e do Ooléglo de Santo Ale-
xandre, com a instalação neste último
de um museu, em cooperação com a
Universidade local, além do agencia-
mento da praça fronteira aos monu-
mentos; no Estado do Maranhão, ser-
viços de proteção e valorização urba-
nística dos trechos ainda conservados
da velha cidade de São Luís e exe-
cução do projeto de recuperação e rea-
nimação dos remanescentes da cidade-
monumento de Alcântara; no Estado
de Pernambuco, trabalhos da mesma
espécie, em proveito das áreas mais
características da antiga cidade de
Olinda e do sítio de Igaraçu no Estado
da Bahía, recuperação e valorização
do sítio urbano do Pelourinho em Sal-
vador e da praça da Aclamação em
Cachoeira, estabilizacão e valorização
da Casa de Garcla d'Avila e agencia-
mento da área de Tatuapara; no Es-
tado do Espírito Santo, serviços de res-
tauração da igreja seIscentlsta e agen-
cíamento da área eírcundante da cidade
de Anchieta e trabalhos da mesma
espécie na Igreja. dos Reis Magos e
sítio de Nova AlmeIda; no Estado do
Rio de Janeiro, execução do projeto
de preservação e reanimação da ci-
dade-monumento de Paratl'; e restau-
ração dos remanescentes do convento
e igreja franclscana de Cabo Frio, com
agenciamento do morro da Guia e da
área circunvizinha; no Estado de São
Paulo, restauração da casa do pintor
Portinari e agenclamento do respec-
tivo sítio, em Brodowski; no Estado do
Paraná, agenciamento e valorização da
parte da cIdade de Paranaguá corres-
pondente à orla do caís nas quadras à
direita e à esquerda do antigo Colégio
dos Jesuítas, atual Museu de Arqueo-

..homenageando o arquiteto
Marcelo Jefferson, destacado na

Premlação Anual IAB- GB
com o projeto do Centro Eletrônico Walmap

se orgulha de ter participado
dêsse Importante projeto fornecendo os

elementos da decoração Interna.

•
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logía, mais os trechos urbanos onde se
encontram a igreja da Ordem 3.a de
São Francisco e' o chafariz colonial;
no Estado de Santa Catarina, serviços
de recuperação e valorização das áreas
das 4 fortalezas antigas na cidade de
Florianópolis; no Estado do Rio
Grande do Sul, estabílízação dos re-
manescentes da igreja e ruínas do
Povo de São Miguel,com anexação do
projeto de pousada para visitantes; no
Estado de Minas Gerais, elaboração de
plano diretor para proteção do núcleo
urbano e preservação da paisagem lo-
cal das cidades de Ouro Prêto e Tira-
dentes, incluindo-se entre os trabalhos
a executar medidas para favorecer o
turismo nas duas cidades e no circuito
Sabará, Caeté, Barão de Cocais,Santa
Bárbara, Cata Altas, Santa lRüaDurão
e Mariana; no Estado de Goiás, tra-
balhos de proteção e valorização da
praça principal e da rua antiga ~-
servada em Goiás.

• Arquitetos de 1966 - Guanabara

Os arquitetos de 1966 da Faculdade de
Arquitetura da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, (ex-Faculdade Nacional
de Arquitetura), escolheram Le Corbusier
como paraninfo, dada a importância da
sua contribuição à nossa moderna arqui-
tetura. Desde a morte de Le Corbusier,
esta foi a primeira homenagem oficial a
lhe ser prestada na Faculdade do Rio, ci-
dade onde a sua influência foi decisiva em
tantos edifícios e que chegou mesmo a
lhe merecer um estudo especial.

A escolha do paraninfo, por si, define o
sentido que os novos arquitetos quiseram
dar à sua formatura. Tôdas as cerimônias
se desenvolveram no prédio da Faculdade
mesmo, (cortando a praxe do Municipal),
e sem discursos. A parte do paraninfo foi
apresentada através de sUdes e fita ele-
trônica, mostrando suas obras, séus dese-
nhos e um resumo de seus pensamentos
tirados diretamente de seus livros. Em lu-
gar do discurso do orador da turma, o que
houve foi uma mensagem também apre-
sentada em slides e fita gravada.

Todo o trabalho de preparação do ato
de formatura foi feito em equipe e atra-
vés de pesquisa (tanto a seleção dos te-
mas de Le Corbusier, como a mensagem
da turma), garantindo-se com isso uma ex-
pressão coletiva. O bom êxito da inicia-
tiva, talvez venha a ser o início de uma
revolução nas clássicas cerimônias de for-
matura.
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Os novos arquitetos da Guanabara são:
Adilson Mesquita, Adua Orlando Pinto,
Agesilau Souza de Araújo, Alberto Hugo
Duarte do Nascimento, Aldemar d'Abreu
Pereira, Alfredo Alvaro da Silva Filho, AI-
vani Jorge da Racha, André Solti, Angela
Tâmega Menezes, Antony Duder MHbourne,
Antônio Cuyubamba Chuquirachi (Peru) ,
Antônio Ramos Teixeira, Aristóteles de
Morais Pinto, Augusto Cesar Cramer de
Otero, Belinda Sing Hsu, Bertha Gullco,
Carlos Henrique de Miranda Sã, Carlos
Kale, Carlos Nelson Ferreira dos Santos,
Carlos Rodolfo Alborta Villegas (Bolívia).
Celeste Barreto Mendonça, Cé110João Pe-
reira Rodrigues, Celmo da Silva Soares,
Celso Evaristo da Silva, Chrisantho Barros
de Matos, Cláudio Gastão Kipper, Daniel
Baêta Neves, Diego Ponce Bueno (Equa-
dor), Edilson Vidal e Vidal, Edizio José
Alves de Souza, Elisabeth Rodrigues Fa-
ber, Elso da Silva Menezes, Felix Pramí-

Homenageando o Arquiteto

Ivan Oest de Carvalho,

distinguido pela Premiação

Anual IAS - GS com o

projeto para a sede Esportiva do

Clube Calçaras,

orgulhamo-nos de haver

colaborado nessa Importante

obra.

SOCIEDADE ELETRO-

HIDRO ESTRELA LTDA.

dio Torres Nuiiez (Paraguaí) , Fernando
de Castro, Fernando Coutinho Aguírre,
Fernando José Rabello Pôrto, Fernando
Wrobel, Flávio de Oliveira Ferreira, Fran-
cisco Macedo Portinho, Francisco da Res-
surreição Martins, Francisco Tomasco de
Albuquerque, Frederico Gomes, Gardenia
Evelyn V. de Amorim, Gilberto José da
Fonseca Ramos, Gilson Bello, Grazyna
Maria Drabik, Haroldo dos Santos Guima-
rães, Harry Roitman, Iara Cortes Verocai,
Igino Oolletto, I1mar Ignácío da Silveira,
Jausete Albuquerque Lima, Jayme Sepul-
veda de Magalhães, João Carlos Latorraca,
João Corner Filho, João Luiz Sengês Filho,
Jolindo Martins Filho, Jorge Nemer, José
Antônio Baes Aviles (Nicarágua), José
Márçio Batista Cunha, José Maria Mon-
tenegro de Figueiredo, José Pinto Ribeiro,
José Sérgio do Amaral Gurgel, Josias Alves
de Souza, Liana de Ranieri Sibernagel,
Livia Haydee Marti Molina (Paraguai),
Lucilla de Biase, Lúcio Flávio de Olivei-
ra, Luiz Carlos de Menezes TOledo, Luiz
Eduardo Ferraz de Lacerda, Luiz Fernando
Donadio Janpt, Luiz Napoleão de Jesus,
Mailda Bulhóes Barbosa, Marcelo Figuei-
redo de Sã Carvalho, Márcia Martins Ze-
veiter, Márcia Tacsir, Marcos de Azam-

buía Matera, Marcos Flaksman, Maria de
Lourdes de Machado Costa, Maria Lúcia
Pinheiro, Maria Luiz Rodrigues, Marlene
de Figueiredo, Maurício Maldonado Wer-
ner, Mauro Goron, Maximo Paulet Vera
(Peru), Miguel Biviano Sanabria (Para-
guaí), Mônica Rhault Loponte, Neide Rosa,
Norton Cerveira Maia, Olavo Siqueira da
Silva Filho, Ornar Enrique Vaca Hernan-
dez (Colômbia), Paulo Germano dos Santos
Terra, Paulo de Oliveira Camargo, Paulo
Schoichet, Pedro José Carrillo Ruiz (Peru),
Pedro Flávio Garrítano, Rafael Carlos de
Castro, Rodrígues, Ralph Rodrígues Lifs-
chits, Ramon Florentino Oviedo (Para-
guai), Regina Goes Coelho de Souza, Rei-
naldo Amarante Neto, Reinaldo Moreira
Marques, Ricardo Martins Neto, Robe~
de Medeiros A. Albuquerque, Roberto de
Azeredo Rodrigues Lima, Roberto Mauro
Mansur, Roupen Roy Arslanian, Rubens
Fumo Abranches, Sérgio Barreira da Fon-
seca, Sérgio Goverman, Sérgio Ivan Mo-
rais Seixas, Sérgio Jacques Gueron, Sônia
Márcia Perrone, Sônia Reis dos Reis, Su-
za~a Adelina Jost, Sylvio Rocha Nogueira,
Tânia Gorenstein, Tarcísio Aurel1ano M.
Tavares Bastos, Tarcisio Roberto de Souza
Barbosa, Walter Lôbo Rodrígues, Wilson
Jesus da Cunha Silveira, Wilton Alves
Oorrea, Zilson Meirelles, Zorildo Caval-
canti Moura.

• Lançamento de livro sôbre
Waxchavchik

Com a presença do autor, critico de
arte Geraldo Ferraz, e do próprio arqui-
teto QQ'égório WarChavchik, IAB-SP, foi
lançado no Museú de Arte Moderna do Rio
de Janeiro o livro "Warchavchik", lPubli-
cação da Editôra Habitat.
Ao lançamento no MAM compareceram

arquitetos, artístas, críticos de arte e ou-
tras personalidades, dentre 'as quaís desta-
cavam-se os arquitetos Marcos Konder
Netto, presidente do IAB-GB, Maurício
ROberto, diretor-executivo do MAM, Jorge
Machado Moreira, Henrique Mindlin, Lú-
cio Costa, Mauricio Nogueira Batista, re-
dator-chefe de ARQUITETURA, AnibaJ
de MeIo Pinto, Mário Pinheiro, lAlex Ni-
colaerr, Fernando Abreu, Jorge Flgueiredo;
os críticos de arte P. M. Bardi de São
Paulo, Quirino Campofiorito, Jayme Mau-
rício, Marc Bercowick.
Após a cerimônia do lançamento, um

grupo de arquitetos cariocas reuniu-se para
janta·r com Warcha;rehick, Mina e Ge-
raldo Ferraz. Durante o jantar foram evo-
cados 05 tempos em que Lúcio Costa en-
tão na direção da ENBA, chamou Gre-
górío Warchavehick para lecionar no curso
de arquitetura. Assim, foram lembrados,
pelos antigos 'alunos de G. W. os tempos
românticos que então eram propostos aos
futuros arquitetos, as primeiras manifes-
tações da arquitetura moderna no Rio, as
casas projetadas por G.W., por Lúcio
costa, Luís Nunes e Marcelo lRobertç>.O

AN,UNCIEM EM'

ARQUITETURA
O óRGÃO OFICIAL DOS
ARQUITETOS BRASILEIROS



::'c J-~gislação

Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos: .

.Nova Regulamentação' Profíssíonal
LEI N,o 5.194 - DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966

Regula o exercício das 1»rofissões de Engenheiro
Arquiteto e Engenheiro Agr6nomo, e dá outras
providências.
O Presidente da República
Faço saber -que o Congresso Nacional decreto

e eu sanciono o seguinte Lei:
. O Congresso Nacional decreta:

TITULO!

Do Exercício Profissional da Engenharia, da
Arquitetura 11 da Agronomia.

Capítulo I

Das Atividade,' Pr.ofissionais

Seção I

CaracterizaÇ.õo e Exercício das .Proflssões

Art. 1.0 As profissões de engenheiro, arquiteto
e engenheiro-agrônomo são caracterizados pelas
realizações de interêsse social e humano que im-
portem no realização dos seguintes empreendi-
mentos:

a) cprcveltcmento e utilização de recursos na-
turais;

b) meios de locomoção e comunicações;
f) 'edificcções, serviços e equipamentos urbe-

nos, rurais e regioncís, nos seus aspectos técnicos
e artísticos;

d) instalações e meios de acesso o costas
cursos e massas de água e extensões terrestres; ,

,,) desenvolvimento industrial e agropecuário.
Art. 2.0 O exercício, no País, da profissão de

engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo,
observadas as condições de capacidade e demais
exlaênctcs legáis, é assegurada:

a) aos que possuam, .,devidamente registrado,
diploma de faculdade ou escola superior de enge-
nharia, arquitetura ou agronomia, oficiais ou re-
conhecidas, existentes no País;

b) aos que possuam, devidamente revalidado
e registrado no País, diploma de faculdade ou
escola estrangeira de ensino superior de engenha-
ria, arquitetura ou agronomia, bem como as que
tenham êsse exercício amparado por convênios in-
ternacionais de intercâmbio; .

c) aos estrangeiras contratados que, a critério
dos Conselhos Federal e Regionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, considerados a escassez
de profissionais de determinada especialidade e o
interêsse nacional, tenham seus títulos registrado.
temporàriamente.

Parágrafo único. O exercício das atividades de
engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo é
garantido, obedecidos as limites das respectivos
licenças e excluídas os expedidos, o título pre-
cário, até a publicação desta Lei, aos que, nesta
data, estejam registrados nas Conselhos Regionais.

'Seçõo 11

Do uso do Título Profissional

Art. 3.0 Sõa reservadas exclusivamente aos pro-
fissionais referidos nesta Lei as denominações de
engenheiro, arquiteta ou engenheiro-agrônomo,
acrescidas, obrigatàriamente, das características de
sua farmaçõo básica.

'Pcréçrcfo único. As qualicações de que trata
êste artigo poderão ser acompanhadas de desig-
nações outras referentes o cursos de especializa-
ção, aperfeiçoamento e pós-graduaçõo.

Art. 4.0 As qualificações de engenheiro, arqui-
teto ou engenheiro-agrônomo só podem ser acres-
cidas à denominaçõa da pessoa jurídico composta
exclusivamenre de profissionais que possuam tais
títulos.

Art. 5.0. Só poderá ter em sua denominaç-ão os
palavras engenharia, arquitetura, ou ·agronomia a
firma comercial ou industrial cujo diretoria fôr

.' composta, em sua rnctortc, :de profíssloncls regis-
trados nos Conselhos Regionais.

Seção 111

Do exercício.lIegal da profissão

Art. 6.0 Exerce ilegalmente· e profissão de en-
genheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo:

o) o pessoa físico ou jurídico que realizar atos
ou prestar serviços pública ou privado reservados
aos, profissionais de que trata esta lei e que nõo
possua registro nos Conselhos Regionais;

b) o profissional que se incumbir de atividades
estranhas às atribuições discriminadas em seu re-
gistro;

c) o profissional 'que emprestar seu nome a
pessoas, firmas, organizações ou emprêsas exe-
cutoras de obras e serviços sem sua real partlcipa-
çõo nos trabalhos delas;

d) o profissional que, suspenso de seu exercí-
cio, continua em atividade;

e) o firma, organização ou sociedade que, na
qualidade de pessoa judírica, exercer ctribuições
reservcdos aos profisionais da engenharia, da ar-
quitetura e da agronomia, com infringência do
disposto no parágrafo único do art. 8.0 desta lei.

Seção IV

Atribui~ões profissionais e coordena~·ão 1Ie suas
atividades

. Art. 7.0 As atividades e atribuições profissionais
'do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrô-
nomo consistem em:

o) desempenho de cargos, funções e comissões
em entidades estatais, paraestatais, autárquicas,
de economia mista e privada;

b) planejamento ou projeto, em geral, de re-
giões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes,
·explorações de recursos naturais ê desenvolvimento
da produçõo incjustrial e cçropecuér ic;

c) estudos, projetos, análises, avaliações, vis-
torias, perícias; pareceres e divulgação técnico;

d) ensino, pesquisas, experimentação e ensaios;
e) fiscalizaçõo de obras e serviços técnicos;
f) direçõo de obras e serviços técnicos;
g) execuçõo de obras e serviços técnicos;
h) produçõo técnica especializada, industrial ou

agropecuária.
Parágrafo único. Os engenheiro, arquitetos e

engenheiros-agrônomos poderõo exercer qualquer
outra atividade que, por sua natureza, se 'inclua
no ômbito de suas profissões.

Art. 8.0 As atividades e atribuições enunciadas
nas alíneas a, b, c, d, e e f do artigo anterior sõo
da competência da pessoa física, para tanto legal-
mente habilitadas.

Parágrafo único. As pessoas jurídicas e orga-
nizações estatais só poderõo exercer os atividades
discriminadas nos art. 7.°, com exceção das con-
tidas na alínea "a", com a participação efetivo
e autoria declarada de profissional legalmente
habilitado e registrado pelo Conselho Regional,
assegurados os direitos que esta lei lhe confere.

Art. 9.0 As atividades enunciadas nas alíneas
9 e h do art. 7.0 observados os preceitos desta
lei, poderão ser exercidos, indistintamente, por
profissionais ou por pessoas [urldlccs .

Art. 10. Cabe às Congregações das escolas e
faculdades de engenharia, arquitetura "l agrono-
mia indicar, ao Conselho Federal, em funçõo dos
títulos cprecicdos, através da formaçõo profissio-·
nol, em têrmos genéricos, as características dos
profissionois por ela diplomados.

Art. 11. O Conselho Federal organizará e man-
terá atualizada a relaçõo dos títulos concedidos
pelas escolas e faculdades, bern como seus cursos
e currículos, com a indicação dos suas caracte-
rísticas.

Art. 12. Na Uniõo, nos Estados e nos Municí-
pios, nas entidades autárquicas, paraestatais, e de
economia. mista, os cargos e funções que exijam

conhecimento de engenharia, arquitetura e agro-
nomia relacionados conforme o disposto na alínea
"g" do art. 27, somente poderõo ser exercidos por
profissionais habilitados de acôrdo com esta lei.

Art. 13. Os estudos, plantas, projetos, laudos
e qualquer outro. trcbclho de engenharia, de arqui-
tetura, de agronomia, quer público, quer particular,
sàmente poderão ser submetidos ao julgamento
das autoridades competentes e só terõo valor
jurídico quondo seus autores forem profissionais
hcbjlltodos de ocôrdo com .esta lei.

Art. 14. Nos trabalhos gráficos, especificações,
orçamentos, pareceres, laudõs e atos judiciais ou
administrativos, é obrigatória além da assinatura,
precedida do nome da ernprêsc, sociedade, insti-
tuição ou firma a que interessarem, a mençõo
explícita do título do profissional que os subscrever
e do número da carteira referida no art. 56.

Art. 15. São nulos de pleno direito os con-
'tratos referentes a qualquer ramo da engenharia,
arquitetura ou da agronomia, inclusive a elabo-
rcçõo de projeto, direção ou execuçõo de obras,
quando firmados ·por entidades pública ou parti-
cular com pessoa física ou jurídica não legal-
mente' habilitada a praticar o atividade nos têr-
mos desta lei.

Art. 16. Enquanto durar a execução de obras,
instalações e serviços de qualquer natureza, é
obrigatória o colocaçõo e manutençõo de placas
visívels e legíveis ao público, contendo o nome
do autor e co-autores do projeto, em todos os
seus aspectos técnicos e artísticos, assim como
os dos responsáveis pela execução dos trabalhos.

Capítulo 11

Do responsabilidade e autoria

Art. 17. Os direitos de autoria de um plano
ou projeto de engenharia, arquitetura ou agro-
nomia, respeitadas os relações contratuais expres-
sas entre o autor e outros interessados, sôo do
profissional que os elaborar.

Parágrafo único. Cabe ao profissional que os
tenha elaborado os prêmios ou distinções honori-
ficas concedidas a projetos, planos, obras ou ser-
viços técnicos.

Art. 18. As alterações do projeto ou plano
original só poderõo ser feitas pelo profissional
que o tenha elaborado.

Parágrafo único. Estando impedido ou re-
cusando-se o autor do projeto ou plano original
a prestar sua colcborcção profissional, comprovada
a solicitaçõo as alterações ou modificações dêles
poderõo ser feitas por outro profissional habili-
tado, a quem caberá a responsabil idade pelo pro-
jeto ou plono modificado.
. Art. 19. Quondo a concepçõo geral que coroe-

teriza um plano ou projeto fôr elaborada em
co~junto por profissionais legalmente habilitados,
todos serão considercdos co-outores do projeto,
com os direitos e deveres correspondentes.

Art. 20. Os profissionais ou organizações de
técnicos especializados que colaborarem numa
parte do projeto, deverão ser mencionados expll-
citdmente como autores da parte que Ihes tiver
sido confiada, tornando-se mister que todos os
documentos, como plantas, desenhos, cálculos,
pareceres, relatórios, análises, normas, especifica-
ções e outros documentos relativos ao projeto,
sejam por êles assinados.

Parágrafo uruco . A responsabilidade técnica
pela ampliaçõo, prosseçuimento ou conclusão de
qualquer empreendimento de engenharia, crquite-
tura ou agronomia caberá ao profissional ou en-
tidade registrada que aceitar êsse encargo, sendo-
lhe, também, atribuída a responsabilidade das
obras, devendo o Conselho Federal adotar resolu-
ção quanto às responsabilidades das partes jó
executadas ou concluídas por outros profissionais.

Art. 21. Sempre que o autor do projeto convo-
cor, pora o desempenho do seu encargo, o con-
curso de profissionais da organização de profis-
sionais, especializados e legalmente habilitados,
serão êstes havidos como co-responsáveis no
parte que Ihes diga respeito.
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Art. 22. Ao autor do projeto ou a seus pre-
postos é assegurado o direito de acompanhar a
execução da obra, de modo a garantir a sua rea-
lização de acôrdo com as condlções, especifico-
ções e demais pormenores técnicos nêle estabele-
cidos.

Parágrafo único. Terõo o direito assegurado
neste artigo, ao autor do projeto, na parte que
Ihes diga respeito, os profissionais especializados
que participarem, como co-responsáveis, na sua
elaboração.

Art. 23. Os Conselhos Regionais crlarõo regis-
tros de autoria de planos e projetos, 'para salva-
guarda dos direitos autorais dos profissionais que
o desejarem.

TITULO 11

Do fiscalização do exercício dos profissães

Capitulo I

Dos 6rgãos flscallzodares

M. 24. A aplicação do que dispõe esta lei,
a verificação e fiscalização do exercício e ativi-
dades das profissões nela reguladas serão exer-
cidos par um Conselho Federal de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia (CONFEA) e Conselhos Re-
gionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CREA), organizados de forma a assegurarem uni-
dade de ação.

Art. 25. Mantidos os já existentes, o Conselho
Federa I de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
promoverá a instalação, nos Estados, 'Distrito Fe-
deral e Territ6rios Federais, dos Conselhos Regio-
nais necessários à execução desta lei, podendo, o
ação de qualquer dêles, estender-se a mais de
um Estado.

§ 1.0 A proposta de criaçõo de novos Conse-
lhos Regionais será feita pela maioria das entida-
des de classe e escolas ou faculdades com sede
na nova Região, cabendo aos Conselhos atingidos
pela iniciativa opinar e encaminhar a proposta à
aprovação do Conselho Federal.
§ 2.° Cada unidade da Federação s6 poderá

ficar na jurisdição de um Conselho Regional.
§ 3.0 A sede dos Conselhos Regionais será no

Distrito Federal, em capital de Estado ou de Ter-
ritório Federal.

Capitulo 11

Do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia

Seçõo I

Da jnstitul~ãa do Conselho e suas atribuições
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Art. 26. O Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, (CONFEA), é a instôncia
superior da fiscalização do exercício profissional
da engenharia, da arquitetura e do agronomia.

Art. 27. São atribuições do Conselho Federa':
a) organizar o seu regimento interno e esta-

belecer normas gerais para os regimentos dos
Conselhos Regionais;

b) homologar os regimentos internos orçoru-
zados pelos Conselhos Regionais;

c) examinar e decidir em última instância os
assuntos relativos 00 exercício das profissões de
engenharia, arquitetura e agronomia, podendo
anular qua Iquer ato que não estiver de acôrdo com
a presente lei;

d) tomar conhecimento e dirimir quaisquer
dúvidas suscitadas nos Conselhos Regionais;

e) julgar em última instância os recursos sôbre
registros, decisões e penalidades impostos pelos
Conselhos Regionais;

f) ba ixar e fazer publicar as resoluções pre-
vistos para regulamentação e execução da pre ..
sente lei, e, ouvidos os Conselhos Regionais, re-
solver os cosos omissos;

g) relacionar os cargos e 'funções dos serviços
estatais, paraestatais, outérquicos ve de economia
mista, para cujo exerclcio seja necessário o título
de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo;

h) incorporar ao seu balancete de receita e
despesa os dos Conselhos Regionais;

i) enviar aos Conselhos Regionais cópia da ex-
pediente encaminhado ao. Tribunal de Contas, até
30 (trinta) dias após a remessa;

J) publicar anualmente a .relação de títulos,
wnos ê "('010$ de ensino superlor. ossim como,

periodicamente, relação de profissionais habili-
tados;

k) fixar, ouvido o respectivo Conselho Regio-
nal, as condições para que as entidades de classe
da região tenham nêle direito a representação;

I) promover, pelo menos uma vez por ano,
as reuniões de representantes dos Conselhos Fe-
deral e Regionais previstas na art _ 53 desta lei;

m) examinar e aprovar' a proporção das re-
presentações dos grupos profissiona is nos' Conse-
lhos Regionais;

n) julgar, em grau de recurso as infrações do
CSdiga de ética Profissional do engenheiro, arqui-
teto e engenheiro agrônomo, elaborada pelas en-
tidades de classe;

o) aprovar ou não as propostas de criação -ia
novos Conselhos Regionais;

p) fixar e alterar as anuidades, emolumentos
e taxas a pagar pelos profissiona is e pessoas ju-
rídicas referidos no art. 63.

Par6grafo único. Nas questões relativas a atri-
buições profissionais, a decisão do Conselho Fe-
deral s6 será tomada com o mínimo de 12 (doze)
votos fovorévels ,

Art. 28. Constituem renda da Conselho Federal:
a) um décimo da renda bruta dos Conselhos

Regionais;
b) doações, legados, juros e receitas potri-

moniais;
c) subvenções.

Seção 11

Do composição e organização

Art. 29. O Conselho Federal ser6 censtituído
por 18 (dezoito) membros, brasileiros, diplamados
em Engenharia, Arquitetura ou Agronomia habili-
tados de acôrda com esta lei, obedecida a se-
guinte:

a) 15 (quinze) representantes de grupos pro-
fissionais, sendo 9 (nave) engenheiros represen-
tantes de modalidades de engenharia estabelecido
em têrmos genéricos pelo Conselho Federal, no
mínimo de 3 (três) modalidades, de maneira a
correspondsrem às formoções técnicas constantes
dos registros nêle existentes: 3 (três) arquitetos
e 3 (três) engenheiros-agrônomos;

b) 1 (um) representante das escolas de en-
genharia, 1 (um) representante das escalas de
arquitetura e 1 (um) representante das escolas de
cqronomic ,

§ 1.° Cada membro do Conselho Federal terá
I (um) suplente.
§ 2.0 O presidente do Conselho Federal seró

eleita, por maioria absoluta, dentre os seus mem-
bros.

§ 3.0 A vaga do representante nomeada pre
sidente da Conselho será preenchida por seu su
plente.

Art. 30. Os representantes dos grupos profis-
sionais referidos na alínea "a" do art. 29 e seus
suplentes serão eleitos pelas respectivas ent ldo-
des de classe registradas na regiões, em assem-
bléias especialmente convocados para êste fim
pelos Conselhos Regionais, cabendo a cada regiõo
indicar, em forma de rodízio, um membro do Con-
selho' Federe},

Parágrafo única. Os represenantes das ent i-
dades de classe nas assembléias referidas neste
artigo serão por eles eleitos, na forma dos res-
pect ivos estatutos.

Art. 31. Os representantes das escolas ou fa-
culdades e seus suplentes serão eleitos por maio-
ria absoluta de votos em Assembléia dos delegados
de cada grupo profissional, designados pelas res-
pectivas Congregações.

Art. 32. Os mandatos dos membros do Conse-
lho Federal e do Presidente serõo de 3 (três) anos.

Parágrafo único. O Conselho Federal se renova
anualmente pelo têrço de seus membros.

Capítulo 111

DOf Conselhos Regionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomio

Seção I

Do instituls60 dos Consel1t1:ls.Regionais e sua.
atrlbuisões

Art. 33. Os Conselhos Regionais de Engenha-
ria, Arquitetura e Agronomia (CREA) são 6rgãos
de fiscalização do exerclclo das profissões dI! en..

genharia, arquitetura e agronomia, em suas regiões.
Art. 34. São atribuições dos Conselhos Re-

gionais:
o) elabarar e alterar seu regimento interno,

submetendo-o a homologação do Conselho Federal;
b) criar as Câmaras Especializadas atendendo

às condiçães de maior eficiência do fiscalização
estabelecido na presente lei;

c) examinar reclamaçães e representações
acêrca de reg istras;

d) julgar e decidir, em grau de recurso, os
processos de infração da presente lei e da Có-
digo de Ética, enviados pelas Câmaras Especiali-
zadas; - '."

e) julgar, em grau de recurso, os processos de
imposição de penalidades e muitas;
f) organizar a sistema de fiscalizaçõo do exer-

cicio das profissões reguladas pela presente lei;
g) publicar relatórios de seus trabalhos e re-

lações dos prafissiona is e firmas reg istrados;
h) exam inar as requerimentos e processos de

registro em geral, expedindo as carteiras profis-
sionais ou documento. de registro;

i) sugerir ao Conselho Federal, medidas neces-
sárias à regularidade dos serviços e à fiscalização
do exercício das profissões reguladas nesta lei;

j) agir, com a colaboração das sociedades de
classe e das escolas ou faculdades de engenharia,
arquitetura e agronomia, nos assuntos relaciona-
dos com a presente lei;

k) cumprir e fazer cumprir a presente lei, as
resoluções baixadas pela Conselho Federal, bem
como expedir atos que para isso julguem neces-
sários;

I) criar inspetorias e nomear inspetores espa-
ciais pore maior eficiência da fiscalização;

m) deliberar sôbre assuntos de interêsse geral
e administrativos e sôbre os casos comuns a duas
ou mais especializações profissionais;

n) julgar, decidir ou dirimir os questões do
atribuição ou competência das Câmaras Especia-
lizadas referidas na artigo 45, quando não pos-
suir o Conselho Regional número suficiente de
profissionais do mesma grupo para constituir a
respectiva Câmara, como estabelece o ort'i90 48;

a) organizar, disciplinar e manter atualizado o
registra dos profissionais e pessoas jurídicas que,
nos têrmas desta lei, se inscrevam para exercer
atividades de engenharia, arquitetura ou agro-
nomia, na Região;

p) organizar e manter atualizado o registro
das entidades de classe referidas no artigo 62 c
das escolas e faculdades que, acôrdo com esta
lei, devam participar da eleição de representantes
destinada a compor o Conselho Regional e o Con-
selho Federal;

q) organizar, regulamentar e manter o regis-
tro de projetos e planos a que se refere o ar ..
tigo 23;

r) registrar as tabelas básicas de honorários
profissionais elaboradas pelos 6rgãos de classe.

Art. 35. Constituem renda dos Conselhos Re-
gionais;

a) os taxas de expedição das carteiras pro-
fissionais e de registros;

b) as multas aplicadas de conformidade com
a presente lei;

c) doações, legados, juros e receitas pctrlmo-
niais;

d) subvenções.
Art. 36. Da renda bruta proveniente da arre-

cadação das taxas e multas referidos nas alíneas
lia" e "b" do artigo anterior, o Conselho Regio ...
nal recolhera um décimo ao Conselho Federal, de
acôrdo com o artigo 28.

Parágráfo único. Os Conselhos Regionais desti-
narão anualmente a renda líquida provinda da
arrecadação das multas a medidas que objetivem
o aperfeiçoamento técnico e cultural do engenhei-
ro, do arquitete e do engenheiro-agrônomo:

Seção 11

Do composição e organização

Art. 37. Os Conselhos Regionais serão consti-
tuldos de brasileiros diploma dos em curso supe-
rior, legalmente habilitados de acôrdo com a pre-
sente lei, obedecida a seguinte composição:

a) um presidente, eleito por maioria absoluta
pelos membros do Conselho, com mondoto de 3
(três) anps;

b) um representante de cada escola ou facul-
dade de engenharia, arquiteturo e agronomio com
sede na Região;



c) representcntes diretos das entidades de clas-
se de ençenhelro-crqulteto e engenheIro-agrôno-
mo, registradas na Regiõo de conformidade com
o artigo 62.

Parágr.afo único. Cada Membro do Conselho
terá um suplente.

Art. 38. Os representantes das escolas e fa-
culdades e seus respectivos suplentes serõo indica-
dos por suas congregações.

Art. 39. Os representontes das entidades de
classe e respect ivos suplentes serõo eleitos por
aquelas ent idades na forma de seus Estatutos.
M. 40. O número de conselheiros representa-

tivos dos entidades de classe será fixado nos res-
pectivos Conselhos Regionais, assegurados o mí-
nima de um representante par entidade de classe
e a proporcionalidade entre os representantes das
diferentes categorias profissionais.

Art. 41. A praporcionalidade dos representan-
tes de cada categoria profissional será estabele-
cido em face dos números tota is dos reg istros no
Conselho Regional, de engenheiros das modalida-
des genéricas previstas na alínea "a" do artigo
29, de arquitetos e de engenheiros-agrônomos, que
houver em cada regiõo, cabendo a cada entidade
de classe reg istrada no Conselho RegionaI um
número de representantes proporcional à quanti-
dade de seus associados, assegurado o mínimo dp
um representante por entidcde ,

Parágrafo único. A proporcionalldade de que
trota êste artigo será submetida à prévia opro-
vaçõo do Conselho Federal.
Art. 42. Os Conselhos Regionais funcionarão

em pleno e para os assuntos específicos, organi-
zados em Câmaras Especializodas correspondentes
às seguintes categorias profissionais: engenharia
nas moda Iidades correspondentes õs formações téc-
nicas referidas na alínea a do art. 29, crqslteturc
e agronomia.

Art. 43. O mandato das conselheiros regionais
será de 3 (três) anos e se renovará anua Imente
pelo têrço de seus membros.

Art. 44. Cada Conselho Regional terá inspe-
torias, para fins de fiscalização, nas cidades ou
zonas onde se fizerem necessárias.

Capítulo IV

Das Câmara. Especializado.

Seção I

Da institução das Câmaras e suas atribuições

Art. 45. As Cámaras Especiolizodas sõa os ór-
gõos dos Conselhos Regionais encarregados de
julgar e decidir sôbre os assuntos de fiscalização
pertinentes às respectivas especializações profís-
sionais e infrações do C6digo de Ética.
Art. 46. Sõo atribuições das Câmaras Especia-

lizadas.
a) julgar os casos de infração da presente lei,

no ámbito de sua competência profissional espe-
cífica;

b) julgar as infrações do C6digo de ttica;
c) aplicar as penalidades e multas previstas;
d) apreciar e julgar os pedidos de registro de

profissionais, das firmas das entidades de direito
público, das entidades de classe e das escolas ou
faculdades na Regiõo;

e) elaborar as normas para a fiscalização das
respectivas especializações profissionais;

f) opinar sôbre os assuntos de interêsse comum
de duas ou mais especializações profissionais, en-
caminhando-os ao Conselho Regional.

Seção 11

Do Composição e organização

Art. 47. As Câmaras Especiolizodas serão cons-
tituídas pelos conselheiros regionais.

Parágrafo único. Em cada Câmara Especicii-
zada hoverá um membro, eleito pelo Conselhc
Regional representando as demais categorias pro-
fissionais.

Art. 48. Será constituída Câmora Especializado
desde que entre os conselheiros regionais hoja um
mínimo de 3 (três) do mesmo grupo profissional.

CapItulo V

Generalidades

Art. 49. Aos Presidentes dos Conselhos Federal
" Regional compete, além da direção do respectivo
Conselho, sua representação em juizo.

Art. 50. O conselheiro federal ou regional que
durante 1 (um) ano faltar sem licença prévia a
6 (seis) sessões, consecutivas ou não, perdera
automàticamente a mandato passando êste a ser
exercido, em caráter efetivo, pelo respectivo su-
plente.

Art. 51. O mandato dos Presidentes e dos con-
selheiros será hono.-ífico.
M. 52. O exercício da funçõo de membro

dos Conselhos por espaço de tempo não inferior
a dois terços do respectivo mandato será consi-
derado serviço relevante prestado à Nação.
§ 1.0 O Conselho Federal concederá aos que se

achorem nos condições dêste artigo o certificado
de serviço relevante, independentemente de reque-
rimento do interessado, dentro de 12 (doze) meses
contados a partir da comunicação dos Conselhos.

§ 2.0 VETADO.
Art. 53. Os representes dos Conselhos Federal

e Regional reunir-se-ão pelo menos uma vez por
ano para conjuntamente estudar 9 estabelecer
providências que assegurem ou aperfeiçoem a apll-
cação da presente lei, devendo o Conselho Federal
remeter aos Conselhos Regionais, com a devido
antecedência, o temária respectivo.

Art. 54. Aos Conselhos Regionais é cometido
o encargo de dirimir qualquer dúvida ou omissão
sôbre a aplicoção desta lei, com recurso "ex-offi-
cio", de efeito suspensivo, para o Conselho Fe-
deral, ao qual compete decidir, em última instán-
cio em caráter geral.

TITULO 111

Do registro e fiscalização profissional

Capítulo I

Do registro dos profissionols

Art. 55. Os profissionais habilitados no fór-
ma estabelecido nesta lei s6 poderão exercer a
profissõo após o registro na Conselho Regional,
sob cujo jurisdição se achar o local de sua ati-
vidade.

Art. 56. Aos profissionais registrados de ccôr-
do com esta lei será fornecido carteira profissio-
nal, conforme modêlo adotado pela Conselho Fe-
deral, contendo o número do registro, a natureza
do título, especializações e todos os elemento,
necessários à sua identificação.

§ 1.0 A expedição da carteira a que se refere
o presente artigo fica sujeita à taxa que fôr
arbitrada pelo Conselho Federal.

§ 2.0 A carteira profissional, pora os efeitos
desta lei, substituirá a diploma, valerá como
documento de ident idade e terá fé públ ica .

§ 3.0 Para emissão da carteira profissional cs
Conselhos Regionais deverõa exigir da Interessado
a prova de habilitação profissional e de identi-
dade, bem como outras elementos julgados con-
venientes, de acôrdo com Instruções ba ixodco
pelo Conselho Federal.

Art. 57. Os diplomados por escolas ou facul-
dades de engenharia arquitetura ou agronomia,
oficiais ou reconhecidas, cujos diplomas não te-
nham sido reg ístrados, mas estejam em processo-
menta na repartição federal competente, poderão
exercer as respectivos profissões mediante regis-
tro provisório na Conselho Regional.

Art. 58. Se o profissional, firmo ou -orçcnlzo-
çõo, registrado em qualquer Conselho Regional,
exercer' atividade em outra ·Região, ficará obri-
gado a visar, nela, o seu reg istro.

Capitulo 11

Da registro de flrmos e entidaCies

Art. 59. As firmas, sociedades, associações,
companhias, cooperativas e emprêsas em geral,
Que se organizem para executar obras ou servi-

ços relacionados na forma estabelecida nesta lei,
só poderão iniciar suas atividades depois de pro-
moverem o competente registro nos Conselhos Re·
gionais, bem como o dos profissionais do seu
quadro técnico.
§ 1.0 O registro de firmas sociedades, associa-

ções, companhias, cooperativos e ernprêscs em
geral só será concedida se suo denominaçõo fôr
realmente condizente com sua finalidade e qua-
lificação de seus componentes.
§ 2.0 As entidades estctcls paroestatais, autár-

quicas e de economia mista que tenham ativi-
dade na engenharia, na arquitetura ou na agro-
nomia, ou se utilizem dos trabalhos de profissio-
nais dessas categorias, são obrigadas, sem quais-
quer ônus a requerer aos Conselhos Regionais
todos os elementos necessários à verlficcçõo e
fiscalizaçõo da presente lei.
§ 3.0 O Conselho Federal estabelecerá em re-

soluções, QS requisitos que os firmas ou demais
organ izações previstas neste art igo deverõo preen-
cher poro O seu reg istro.

Art. 60. Tôda e qualquer firma ou organiza-
ção que, embora não enquadrada no artigo ante-
rior, tenha alguma seçõo ligada ao exercício pro-
fissional da engenharia, arquitetura .e agronomia,
na forma estabelecida nesta lei, é obrigada a re-
querer o seu reg istro e a anotação dos profissio-
nais, legalmente habilitados delas encarregados.

Art. 61. Quanda os serviços forem executados
em lugares distantes da sede da entidade, deverá
esta manter, junto a cada um dos serviços, um
profissional devidamente habilitado naquela juris-
dição.

Art. 62. Os membros dos Conselhos Regionais
só poderão ser eleitos pelas entidades de classe
que estiverem previamente registradas no Con-
selho em cujo jurisdiçõa tenham sede.

§ 1.0 Para obterem registra as entidades refe-
ridas neste artigo deverão estar legalizadas, ter
objetivo definido permanente, contar no mlnima
trinta associados engenheiros, arquitetos ou enge-
nheiros-agrônomos e satisfazer as exigências que
forem estabelecidos pelo Conselho Regional.
§ 2.0 Quando a entidade reunir associados en-

genheiros-agrônomos, em conjunto, o limite mínimo
referido no parágrafo anterior deverá ser de ses-
senta.

Capítulo 111

Das anuidades, emolumentos e taxo.

Art. 63. Os profissionais e pessoas jurídicas
registrados de conformidade com o que preceitua
a presente lei são obrigados ao pagamento de uma
anuidade ao Conselho Regional, a cujo jurisdição
pertencerem.

§ 1.0 A anuidade a que se refere êste artigo
será paga até 31 de março de cada ano.
§ 2.0 O pagamento do anuidade fora dêsse

prazo terá o acréscimo de 10% (dez por cento),
a tftulo de mora.

§ 3.0 O pagamento da anuidade inicial será
feito por ocasiõo do registra.

Art. 64. Será automàticamente cancelado o
registro do profissional ou da pessoa jurídica que
deixar de efetuar o pagamento da anuidade a
que estiver sujeito, durante 2 (dois) anos con-
secutivos sem prejuízo da obrigatoriedade de pa-
gamento do dívldc ,

Parágrafo único. O profissional ou pessoa Ju-
rídica que tiver seu registro cancelado nas têrmos
dêste artigo, se desenvolver qualquer ·atividade
regulada nesta lei, estará exercendo ilegalmente
a profissão, podendo reabil itar-se mediante nôvo
registro, satisfeitas, além das anuidades em dé-
bito, as multas que lhe tenham sido impostas e
os demais emolumentos e taxas regulamentares.

Art. 65. Tôda vez que o profissional diplo-
mado apresentar a um Conselho Regional sua
carteira para a competente "visto" e registro,- de- 3&
verá fazer prova de ter pago a sua anuidade na
Região de origem ou naquela onde passor Q re-
sidir.

Art. 66. O pagamento da anuidade devido por
profissional ou pessoa jurídica sàmente será aceito
após verificada a ausência de quaisquer débitos



c:onc:emente. a muita., emolumentOl, taxas ·ou
anuidades de exerelcles anteriores.

Art. 67. Embora legalmente registrado, só será
considerado no legítimo exercício do profissão c'
atividades de que troto o presente lei o profissio-
nal ou-pessoa jurídica que esteja em dia com o
pagamento do respectiva anuidade.

Art. 68. As autoridades administratratlvas e
judiciários, os repartições estatais, paraestatais,
autárquicas ou de economia mista não receberão
estudos, projetos, laudos, perícias, arbitramentos e.
quaisquer outros trabalhos,sem que os autores,
profissiona is ou pessoas jurídicos, façam provo de
estar em dia com o pagamento do respectivo
anuidade.

Art. 69. Só poderão ser admitidos nos concor-
rências públicos poro obras ou serviços técnicos e
poro concursos de projetos, profissionais e pessoas
jurídicos que apresentarem provo de quitação de
débito ou visto do Conselho Regional do juris-
dição onde o obro, o serviço técnico ou projeto
devo ser executado.

Art. 70. O Conselho Federal baixará resolu-
ções estabelecendo o Regimento de Custos e, pe-
riodicamente, quando julgar oportuno, promoverá
suo revisão.

TrTULO IV

Dos penalidades

36

Art. 71. As penalidades aplicáveis por infra-
ção do presente lei são os seguintes, de acordo
com o gravidade do falto:

a) advertência reservado;
b) censuro público;
c) multo;
d) . suspensão temporário do exerclcio profis-

sional;
e) cancelamento definitivo do registro.
Parágrafo único. As penalidades poro cada

grupo profissional serão impostos pelos respecti-
vos Câmaras Especializadas ou, no falto destas,
pelos Conselhos Regionais.

Art. 72. As penas de advertência reservado
e de censuro público são aplicáveis aos profissio-
nais que deixarem de cumprir disposições do Cá-
digo de Ético, tendo em visto o gravidade da
falto e os casos de reincidência, o critério das
respectivos Câmaras Especializadas.

Art. 73. As multas são estabelecidos em fun-
ção do maior salário-mínimo vigente no País e
terão os seguintes valâres desprezadas as fra-
ções de mil cruzeiros:

a) multas de um a três décimos do salário-
mínlmo, aos infratores dos artigos 17 e 58 e dos
disposições poro os quais não haja indicação ex-
presso de penalidade;

b) multas de três a seis décimos da salário-
mlnimo às pessoas físicos, por infração da alínea
"b" do artigo 6.°, dos artigos 13, 14 e 55 ou do
parágrafo único do artigo 64;

c) multas de meio o um salário-mínimo às
pessoas jurídicos, por infração dos artigos 13, 14,
59/60 e parágrafo único do artigo 64;

d) multo de meio o um sclérlo-mlnlmo às pes-
soas físicas por infração das alíneas "a", "e" c
"d/ do artigo 6.°;

e) multas de meio o três salários-mínimos às
pessoas jurídicas, por infração do artigo 6.0;

Parágrafo único. As multas referidas neste ar-
tigo serão aplicados em dôbro nos casos de rein-
cidência.

Art. 74. Nos casos de novo reincidência das
infrações previstas no artigo anterior alíneas IIC",

"d", e "e", seró imposta, a critério das Câmaras
Especializadas, suspensão temporária do exercício
profissional, por prazos variáveis de 6 (seis) meses
a 2 (dois) anos e, pelos Conselhos Regionais em
pleno, de 2 (dois) o 5 (cinco) anos.

Art. 75. O cancelamento do registro será efe-
tuado por má conduta pública e escândalos prati-
cados pelo profissional ou sua condensação defi-
nitiva por crime considerado infamante.

Art. 76. As pessoas não habilatadas que exer-
cem os pr.ofissões reguladas nesta lei, independen-'

temente do multa 'estcbeleeídc, esteio sujeitos às
penalidades previstos na Lei de Contravenções
Penais.

Art. 7.7. São competentes para lavrar autos
de infração das disposições o que se refere o
presente lei, os funcionários designados para êsse
fim pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia das respectivas Regiões.

Art. 78. Das penalidades impostos pelas Câ-
maras especializa das, poderá o interessado, den-
tro do prezo de 60 (sessenta) dias, contados do
dato da notificação, interpor recurso que terá
efeito suspensivo para O Conselho Regional e, no
mesmo prazo, dêste para o Conselho Federal.
§ 1.0 Não se efetuando o pagamento dos mui-

tos, amigàvelmente, estas serão cobrados por via
executivo.
§ 2.0 Os autos de infração, depois de julgados

definitivamente contra o infrator, constituem títu-
los de dívida líquido e certo.
Art. 79. O profissional punido por falto de

registro não poderá obter a carteiro profissional,
sem antes efetuar o pagamento dos multas em
que houver incorrido.

TITULO V

Das disposições gerais

Art. 80. Os Conselhos Federal e Regionais da
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, autarquias
dotados de personclldcde jurídico de direito pú-
blico, constituem serviço público federal, gozando
os seus bens, rendas e serviços de imunidade tri-
butária total (art. 31, inciso V, alínea o do Cons-
tituição Federal) e franquia postal e telegráfico.

Art. 81. Nenhum profissional poderá exercer
funções eletivas em Conselhos por mais de dois
períodos sucessicos.

Art. 82. VETADO.
Art. 83. Os trabalhos profissionais relativos o

projetos não paderão ser sujeitos a' concorrência
de preço, devendo, quando fôr o caso, ser objeto
de concursO.

Art. 84. O graduado por estabelecimento de
ensino agrícola ou industrial de grau médio, ofi-
cial ou reconhecido, cujo diploma ou certificado
esteja registrado nos repartições competentes, ~ó
poderá exercer suas funções ou atividades opés
reg rstro nos Conselhos Regiona is.

POTágrafo único. As atribuições do graduado
referido neste artigo serão regulamentados pelo
Conselho Federal, tendo em visto seus currículos
e graus de escolaridade.

Art. 85. As entidades que contratarem pro-
fissionais nos têrmos do .ctínec "c" do artigo 2.0
são obrigados o manter, junto o êles, um assisten-
te brasileiro da ramo profissional respectivo.

TITULO VI

Das disposições transitórias

Art, 86. São assegurados aos atuais profissio-
nais de engenharia, arquitetura e agronomia e aos
que se' encontrem matriculados nos escolas res-
pectivas, no doto do publicação desta lei, os di-
reitos até então usufruídos e que venham de
qualquer formo o ser atingidos por suas dispo-
sições.

Parágrafo único. Fico estabelecido o prazo de
12 (doze) meses o contar do publicação desto
lei, poro os interessados promoverem o devida
anotação nas registros dos Conselhos Regionais.

Art. 87. Os membros atuais dos Conselhos
Federal e Regionais completarão os mandatos paro
os quais foram eleitos.

Parágrafo único. Os atuais presidentes dos
Conselhos Federal e Regionais completarão seus
mandatos, ficando o presidente do primeiro dêsses
Conselhos com o caráter de membro .do mesmo.

Art. 88. O Conselho Federal baixará resolu-
ções, dentro de 60 (sessenta) dias o partir da
doto da presente lei, destinados o completar o
composição dos Conselhos Federal e Regionais.

Art. 89. No constituição do primeiro Conselho
Federal após o publicação desta lei serão esco-
lhidos por meio de sorteio os Regiões e os gru-
pos profissiona is que os repr.esentarão.

Art. 90. Os Conselhos Federal e Regionais,
completados na ·forma desta lei, terão· o prazo de
180 (cento e oitenta) dias, após a posse paro ela-
borar seus reg imentos internos, vigorando, até o
expircçõo -dêsse prazo, os regulamentos e resolu-
çães vigentes no que não colidam com as dispo-
sitivos do presente lei.

Art. 91. Esta Lei entro em vigor no doto de
suo publicação.

Art, 92. Revogam-se os disposições em con-
trário.

Brasília, 24 de dezembro de 1966; 145.0 do
Independência e 78.0 do República.

H.CASTELO BRANCO

L•.. G. da Nascimento e Silva

GB - Uniformfza Critérios na
Aprésentação de Projetos

Ordem de 'serviço n;O 16 do
Departamento de Edificações

Em face do Dec. "N" 609. de 12-5-66.
que alterou a estrutura do Departamento
de Edificações. objetivando:
l.o - Maior uniformização nos critérios

de apreciação dos projetos para novas edí-
Iícações, em 'face da legislação especüica
vigente;
2.° - Maior velocidadena concessão das

novas licenças, permitindo o início ime-
diato das obras, com as naturais vanta-
gens;
3.° - Possibilitar aos Engenheiros dos

Distritos de Edificações, maior dedicação
às suas atuais atribuições, como sejam:
concessão de licenças para novas obras até
três (3) pavimentos, licenças de modifica-
ções em projetos aprovados; licenças de
modificações, reformas e acréscimos nos
prédios existentes; licenças de instalações
comerciais e instalações mecânicas; acei-
tação de obras e de instalações comerciais
e mecânicas; "habite-se" parcial e total;
fiscalização e concessão de alvarás e cer-
tidões; audiências ao público, etc.:
4.° - Proporcionar melhor atendimento

aos Arquitetos, Engenheiros, Construtores
e Despeohantes, com endereços comerciais
no centro Urbano;

Determinamos:

1 - os projetos para novas edificações,
com quatro (4) ou mais pavimentos, serão
apreciados e aprovados diretamente na
Divisão de Licenciamentodo Departamento
de Edificações; .
2 - os projetos para novas edírícações

resídencãaís .multifamiliares, comerciais ou
mistos, com dois (2) ou três (3) pavimen-
tos, bem como: cinemas, teatros, super-
mercados, galpões, oficinas, etc., com mais
de 250,OOm2,poderão ser apreciados e apro-
vados, facultativamente, nos Distritos de
Edificações ou na Divisão de Licencia-
mento;
3 - a Divisão de Dicenciamento so-

mente concederá o !Alvará inicial. Os pe-
didos posteriores de prorrogação de licen-
ça, modificações de projeto aprovado, ha-
bite-se, certidão, etc., serão ~romovidos
nos respectivos Distritos de Edificações;
4 - estas instruções, que passam a vi-

gorar a partir de 7-11-66, serão observa-
das, inicialmente, para os lícencíamentos
correspondentes aos 4-DD, S-DD e 6-DD.

Publícado no Boletim n.? 34, do dia 3 de
novembro de 1966.

Newton Machado
Diretor do DED.



De alto a baixo,
o confôrto anda neste edifício em elevadores Atlas.
o Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais
S.A. já inaugurou sua nova filial na Guanabara.
É um edifício moderno, que fica na Av. Rio
Branco, esquina de Ouvidor. Possui nove eleva-
dores, três monta-cargas e duas escadas rolantes,
Atlas, naturalmente. E nisso o Banco Comércio

e Indústria de Minas Gerais S.A. não foi original.
Os grandes bancos, em sua maioria, preferem
para seus edifícios a garantia Atlas. Primeiro,
por causa da segurança; segundo, por uma questão
de qualidade; terceiro ••. bem, porque ninguém
entende tanto de economia como um grande banco.

SIMBOLO DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA.

Ao Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais S.A., as conqratulaçôes de
INDÚSTRIAS VILLARES S. A.



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

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

modernas instalações
do ramo no País,

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
sempre as suas ordens.
E, para finalizar, apenas um lem
brete: CEIBRASIL garante, em
caracter permanente, as instala-
ções que fornece!

• EXPERI(NCIA
• TRADiÇÃO
• QUALIDADE
• TÉCNICA

I CEIBRASIL 1

COMPANHIA ENGENHARIA E INOOSTRIA
SEDE: Rua Lopes de Souza, 45 - Rio de Janeiro

FILIAL: Avenida Farrapos, 116 • Pôrto Alegre .,.

Salvador - Recife

Concessionária

AR CONDICIONADO

REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL
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Burroughs Eletrônica
NA VANGUARDA EM PROCESSAMENTO DE DADOS



A ROTINA DO ARQUITETO

A rotina do arquiteto e do construtor inclui muita
coisa: estudar projetos, verificar detalhes, visitar obras,
especificar e comprar materiais, "bolar" soluções de
bem morar.
Mas há 56 meses que uma nova rotina se introduziu
em suas vidas profissionais e vem se repetindo
matemàticamente todos os meses: o recebimento da
Revista ARQUITETURA.
De fato, receber a Revista ARQUITETURA é uma rotina infalível para 4.65°
arquitetos (ou seja, todos os arquitetos no exercício da profissão no Brasil)
e 2.650 construtores.
E quando essa rotina se quebra e um dêles não recebe a sua revista, logo
nos chega uma carta reclamando a remessa.
Graças a essa rotina ARQUITETURA é a revista que atinge diretamente o
maior número de arquitetos e construtores no Brasil, sendo recebida por mais
do dôbro do número de arquitetos da revista que vem em segundo lugar
(e o IVC está comprovando o fato).
Por isso, é o único veículo de comunicação direta com os arquitetos e
construtores do país.
E o que assegura a mais completa penetração de mensagens publicitárias junto
" 'bl'a esse pu ICO.

Inclua-se na rotina dos arquitetos e construtores brasileiros publicando a sua
mensagem publicitária em ARQUITETURA.



inscreva-se agora
europa maravilhosa
grande circuito europeu

.'
E
Ol
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.inscreva-se agora, n.asviagens
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

AGÊNClA ABREU
representante geral C. G. FREITAS

. avorio branco 156· 24~. s.2434/5
telefones 226656/527703
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porque
dividir?

por que. ao atender os diferentes
programas de utilização. nos gran
des edifícios comerciais _ como a
séde do beg e o edifício barão de
rnauá.; os arquitetos exigíram ao
especificar. a qualidade e a tradi
çào das nossas paredes divisórias
removíveis. divisórias bernini lhe
oferece fácil montagem. indepen
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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