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1854: LUTl "ssíiovv" diferente no Crystal Palace... '.
Em 1854, no Crystal Palace de Nova Iorque, Elisha Graves Otis fazia sua primeira demonstração

pública de um elevador com o dispositivo de segurança por êle inventado. A partir daí, através de

um caminho que se estende por mais de cem anos de aperfeiçoamentos contínuos, a OTIS vem lidc-

ral;d.o o progresso no campo do transporte vertical.. Graças às vantagens introduzidas pelos eleva-

dOl:e"Sc pelas escadas rolantes OTIS, as lojas se expandiram, os centros comerciais crescera!;, c as

indústrias puderam contar com novos e mais eficientes veículos de progresso. No setor dos edifícios

residenciais, os construtores puderam criar condições de moradia mais confortáveis, em função da

atividade pioneira e progressista da OTIS. Basta olhar a paisagem das grandes cidades para se ava-

liar o papel representado pelo transporte vertical no desenvolvimento urbanístico de nossos dias.
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•Grünewald
Colmar, 1 de novo 61

Morto e caminhando ainda
Quis te ver, mesmo assim.
Vaguei até aí. Não importa
Se fecharam 3 entrada

Não quiseram que te visse
Maus ventos sopraram ...
Vi-te na asa do sol

Vi-te no espaço com uma ns.,;

Vi-te de espantalho brincando
Com as crianças
Vi o circo ao teu redor ...

Lembras-te d'aqueles ventos dos
Subterrâneos? Penetraste-os,
Ainda existem - senti-os sob meus
Pés. Povoados de assombrações

Querem escapulir da sombra.
Conheces o dia a lua o vento e
Os átomos girando no espaço
Levei-te a poeira vermelha do meu
Povoado: era só o que eu tinha ...

Candido Portinari
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"O entusiasmo lnfalivel eom que pôs tôda
sua vida a serviço da arte, a honestidade
irrt'(~usávelcom que se aplicou, sem des-
canso nem jamais se dando por sathfeito,
a deselH'olver a sua técnica, o elevadissi-
mo gráu ~essa técnica, a humildade com
que amou e experimentou a verdade" (1),

fizeram de CandidoPortinari omais impor-
tante pintor contemporâneo de nossopais.,

Os arquitetos brasileiros sentem profunda
gratidão a êste pintor que marcou sua vi-
da com uma significativa participação no
movimento de nossa arquitetura contem-
porânea, contribuindo commurais, painéis
e quadros cheios de vlvência da rea-
lidade brasileira, que permanecem
a tocar com verdade, beleza ou sim-
plesmente puesia, nosso cotidiano.

(I) de um texto de Mário de Andrade; as fotos das páginas 4 e 5 são de
Mareei Gautherot; a desta página é de Alberto Ferreire.



Gilberto Freire e os arquitetos

A OBRA de Gilberto Freyre interessa especial-
mente aos arquitetos por duas razões de
igual Importância. Uma delas está no co-
nhecimento profundo da gente e do meio,

na penetração psicológica e sociológica que lhes
pode advir do estudo dessa obra. A outra se rela-
ciona diretamente a um problema - ou melhor, a
um aspecto - fundamental da arquitetura mo-
derna no Brasil: o regionalismo, a busca de valôres
característicos não só do país em si, como de cada
uma "das suas várias regiões.

Aliás, é preciso considerar a fundo o papel do
arquiteto em nossa época para fazer justiça à con-
tribuição que traz Gilberto Freyre ao seu trabalho.

Em uma cultura como a nossa de tão movi-
mentada transição, a arquitetura e o urbanismo
não podem ficar reduzidos à simples expressão
obediente da época - nem a sua função pode se
restringir à mera tradução, em têrmos plásticos,
ou seja, tridimensionais, de exigências de tôda
ordem impostas de cima e aceitas passivamente,
sem objeção e sem crítica. Muito ao contrário, a
arquitetura e o urbanismo devem tornar-se fatôres
atuantes e poderosos no desenvolvimento constru-
tivo desta fase de transição. É por isso que o
arquiteto de hoje difere imensamente de seus cole-
gas do passado, elementos ancilares, subservientes,
no sentido político, do complexo social. Em vez de
apenas cumprir ordens, de apenas procurar resol-
ver da melhor forma possível, em têrmos estéticos,
tecnológicos e econômicos viáveis, os problemas
implícitos no programa postulado por outrem (isto
é, pelo cliente individual ou coletivo), o arquiteto
não pode fugir, hoje, à mais ampla participação
na própria formulação de tais problemas e de tais
programas. Em nossa civilização, industrial por
definição e urbana como em nenhuma outra época,
o meio fisico criado ou modificado pelo homem de
tal maneira condiciona tôda atividade individual
ou coletiva, de tal modo lhe prescreve o campo
ou a cêrca em geral, e infelizmente, de fatôres
negativos, que a reorganização adequada dêsse
meio se tornou um dos problemas mais urgentes
no processo de reconstrução social que caracteriza,
politicamente, os nossos dias. Se se quiser reduzir
os imensos desgastes humanos, físicos, psíquicos,
sociais, as imensas perdas de rendimento econômico
e técnico gerados pelo crescimento desordenado de
nossas cidades, pela correlação inadequada da
cidade com o campo, pela mediocridade da maior
parte das soluções arquitetônicas escravizadas a um
urbanismo rotineiro, será preciso remodelar radi-
calmente a estrutura urbana e planejar devida-

Henrique E. Mindlin

mente o meio rural e regional. A cidade, adaptada
às necessidades e às condições de vida de nosso
tempo, tem de readquirir o sentido social e humano
que a caracterizava antes do impacto da Revolução
Industrial e da especulação imobiliária. Numa era
de tão extraordinário progresso científico e técnico
como a nossa, oferecendo a todos a perspectiva
possível de uma vida melhor, baseada na utiliza-
ção inteligente de todos os recursos materiais e
humanos disponíveis, não é admissivel que per-
sista essa paradoxal decadência do complexo urba-
no - que a cidade continue a ser o aglomerado
caótico, turbulento, desumano, em que se trans-
formou agora. Não é admissivel que perdure
essa ineficiência crescente na comunicação e
na ínter-relação dos elementos básicos da tra-
ma urbana, ineficiência que hoje reduz à me-
tade o tempo útil de cada um - nem que a
despersonalização dos elementos de vida gregária
prossiga minando a estrutura social, elimmando
todo sentido de coletividade, tôda responsabilidade
profunda inerente à participação positiva, simbíó-
tica, em um grupo superior à família. Nem, tam-
pouco, que a vida familiar, base de tudo, em lugar
de se beneficiar de tôdas as imensas potencialidades
de nossa civilização, vá ao contrário se deterio-
rando de maneira impressionante, vítima de con-
dições sociais de habitação cada vez piores, vítima
da "favelização" que se alastra em tôdas as cama-
das econômicas, na vulgarização de conceitos de
moradia essencialmente deprimentes e regressivos.

Na eliminação de todos êsses males há de pre-
ponderar a ação do arquiteto. No planejamento de
qualquer dos elementos espaciais indispensáveis à
vida humana, à habitação, ao trabalho, ao desen-
volvimento do corpo e do espírito, ao transporte
e às comunicações, assim como na síntese feliz de
todos êsses elementos em um conjunto urbano,
rural ou regional, o arquiteto contribui decisiva-
mente para a reconstrução do nosso mundo. Na
verdade, o arquiteto, amadurecido na experiência
vivida, no amor do próximo, na visão criadora dos
fatôres que compõem o ambiente físico. tem de ser
elemento central- nessa obra de reconstrução.
Apoiado no sociólogo, no economista, no médico,
no engenheiro, no educador, no legislador e no
administrador, o arquiteto é que irá, afinal, compor
o traçado material de planos urbanos e regionais
capazes de orientar uma atividade política e admi-
nistrativa desenvolvida em comum. Na sua visão
global de urbanista, que resulta de sua própria
formação mental e espiritual, assim como na sua 7



objetividade de técnico dedicado à concretízaçao
específica dos menores detalhes relacionados aos
planos que elabora, as idéias -de todos os outros
se fundirão em uma síntese suscetível de realiza-
ção prática e efetiva.

A essa função social do arquiteto tem de cor-
responder, em nossos dias, uma formação cultural
de âmbito comparável. Ainda menos do que no
passado há de lhe bastar hoje um preparo restrito
à prancheta ou ao canteiro de serviço: a sua espe-
cialização, certamente indispensável, tem de. se
basear no mais amplo conhecimento do homem e
do meio em que vive. E porque a sua atividade
se refere sempre a gente em carne e osso, produto
de um meio determinado e de uma evolução his-
tórica, social, psicológica própria, êsse conhecimen-
to quer dizer psicologia, sociologia, ecologia.

Daí a importância extraordinária da obra de
Gilberto Freyre para o arquiteto brasileiro - obra
que representa, no desenvolvimento cultural do
estudante e do profissional, contribuição paralela
à de Murnford ou de Giedion, por exemplo. Estas
últimas, porém, mais no terreno da generalização,
da universidade, da busca do elemento comum
que caracteriza, em várias culturas, o impacto e o
desenvolvimento da técnica. A de Gilberto Freyre,
particularizada, nacionalizada - tôda ela em fun-
ção da nossa gente, do nosso meio, do nosso pas-
sado - e nessa corporificação, nesse abrasileira-
mento, não só atingindo a fundo os grandes temas
universais da arquitetura e do urbanismo, como
também destacando com vigor êsse outro tema
fundamental, pôsto à margem na primeira fase da
arquitetura moderna e ainda hoje tão mal com-
preendido - o Regionalismo, produto dessa ten-
dência insofismável, porque normal, de se apegar
a criatura humana ao que lhe fica mais perto, ao
mesmo tempo que alça vôo 'para horizontes mais
largos e paragens mais distantes.

Vem desde o Manifesto Regionalista de 1926
o interêsse profundo de Gilberto Freyre pela arqui-
tetura e pelo urbanismo, e o seu trabalho de pen-
sador capaz de sugerir um sentido brasileiro a
atividade dos nossos arquitetos. Nesse documento
atrevidamente antiacadêmico (que faria as delícias
do Havelock Ellis dos capitulas não escritos de
The Dance of Life) , denso de humanidade e de
cultura prodigiosa para o jovem que era então Gil-
berto Freyre, lança êle as bases das idéias que bem
mais tarde viriam dar à obra dos arquitetos brasi-
leiros contemporâneos o sentido que a distingue

8 da arquitetura moderna em seu conjunto ínter-

nacional - isto é, o sentido característico de adap-
tação ao meio e ao passado tradicional.

A par das mais ambiciosas reivindicações em
favor de uma reorganização total do Brasil em
base regional, de uma articulação inter-regional
cuja necessidade ninguém mais discute nos dias
que correm, Gilberto Freyre se estende em apai-
xonada defesa dos valôres típicos do Nordeste, em
todos os setores da vida quotidiana, mesmo aquê-
les, à primeira vista, mais corriqueiros. Focalizan-
do amorosamente a culinária do Nordeste, porque
"não só de espírito. vive o homem: vive também
do pão - inclusive do pão-de-ló, do pão doce, do
bôlo, que é ainda pão", e porque "uma cozinha em
crise significa uma civilização inteira em perigo:
o perigo de descaracterizar-se", acentua o aspecto
básico (hoje talvez se diria de grass-roots) do 1.0
Congresso de Regionalismo de Recife. E ao falar
no sentido de adaptação ao meio físico dos mocam-
bos, das velhas ruas estreitas, ao criticar os sobra-
dos esguios, anti-higiênicos, do centro urbano, Gil-
berto Freyre anuncia a atitude mental que viria
dar contexto brasileiro às idéias de renovação que
no Sul - a essa altura dominadas pelo choque
da Semana de Arte Moderna de São Paulo -
ainda se limitavam à transplantação dos últimos
modelos e slogans europeus; um contexto ligado,
por exemplo, à "sabedoria de ruas como a Estreita
do Rosário ou de becos como o do Cirigado que
defendam os homens dos excessos de luz, de sol
e de calor ou que os protejam com a doçura das
suas sombras", sempre que possível conservadas
"ao lado das avenidas americanamente largas -
ou como afluentes dêsses bouIevards amazônicos".

O movimento de renovação arquitetural que
frutificou na obra recente de tantos arquitetos, e
que partira da revolução nas letras e nas artes de
1922, inspirando-se principalmente no trabalho de
-Le Corbusier, destacou-se no seu desenvolvImento
justamente pela procura de adaptação cada vez
maior ao clima, e pela retomada dos elementos
tradicionais ainda válidos - mas esquecidos no
processo de reeuropeização forçada no século XIX.
Ao Manifesto Regionalista de 1926 - cheio de
pressentimentos e de sugestões do que poderia vir
a ser a arquitetura moderna no Brasil - já cabe,
assim, um papel de relêvo na sua história.

Daí em diante a obra de Gilberto Freyre se
aprofunda e se estende em uma pesquisa psicoló-
gica e sociológica das raízes do Brasil de hoje que a
torna absolutamente indispensável ao arquiteto que
queira compreender a sua gente. Partindo de um



exame total, no sentido humano, dos fatôres de nos-
sa formação sociológica, a obra de Gilberto Freyre,
pelos métodos que adota, muitas vêzes inteiramen-
te originais, chega a se transformar em verdadeira
psicanálise coletiva do brasileiro de nossos dias, a
fim de o tornar comprensível em têrmos do que foi
no passado colonial e no século XIX.

Em Casa-Grande & Senzala e em Sobrados e
Mucarnbos, Gilberto Freyre nos leva à "procura de
nós mesmos", no sentido proustiano da expressão.
Escolhe a casa-grande como tema, porque "nas
casas-grandes foi até hoje onde melhor se expri-
miu o caráter brasileiro; a nossa continuidade so-
cial. No estudo da sua história íntima despreza-se
tudo o que a história política e militar nos oferece
de empolgante por uma quase rotina de vida; mas
dentro dessa rotina é que melhor se sente o caráter
de um povo. Estudando a vida doméstica dos ante-
passados sentimo-nos aos poucos nos completar: é
outro meio de procurar-se o 'tempo perdido'. Outro
meio de nos sentirmos nos outros - nos que vive-
ram antes de nós; e em cuja vida se antecipou a
nossa. É um passado que se estuda tocando em
nervos; um passado que emenda com a vida de
cada um; uma aventura de sensibilidade, não
apenas um esfôrço de pesquisa pelos arquivos".

O seu método é, muitas vêzes, o que se poderia
chamar de "introspecção coletiva" e se aproxima,
de certo modo, da técnica de análise mística dos
espanhóis: "A concentração dos Exercícios Espi-
rituais aplicada aos fatos mais íntimos da História
até sentir-se a vida vivida por nossos antepassados
no seu contôrno, por assim dizer, sensual".

O estudo da formação do patriarcado rural,
escravocrata e baseado econômicamente na mono-
cultura, serve de diretriz para uma investigação
que, aos olhos maravilhados do leitor que seja
arquiteto, continuamente se adensa na intuição
correta e fértil, na percepção lúcida, na interpre-
tação ampla e construtiva de todos os vários ele-
mentos que formaram a cidade e a vila, a fazenda
e a casa.

Sem pretender ser arquiteto, mas reivindican-
do para a história e a antropologia sociais, e para
a sociologia genética, o direito de investigarem a
matéria, Gilberto Freyre chega ao fundo de nume-
rosos problemas ligados ao trabalho do arquiteto
e do urbanista.

Os problemas da adaptação ao clima e à
terra, de aproveitamento realista das técnicas
econômicas e socialmente cabíveis, dos objetivos
arquiteturais e urbanísticos a estabelecer, em
ordem de prioridade de "engenharia social", por

Gilberto Frelre e os arquitetos

assim dizer (a título de exemplo, e entre tantos
outros), aparecem e reaparecem nas páginas de
Gilberto Freyre como temas inexauríveis e quase
obsessivos para o autor congênitamente voltado
para êles. Se a princípio, "não conclui, ou conclui
pouco", "sugere mais do que afirma, revela mais
do que sentencia", não é por "repúdio de responsa-
bilidade intelectual pelo que possa haver de pouco
ortodoxo" no que diz, mas porque procura "ver na
formação brasileira a série de desajustamentos
profundos, ao lado dos ajustamentos 'e dos equi-
líbrios", em conjunto, desembaraçando-se de pon-
tos de vista estreitos como o econômico ou o polí-
tico e tentando compreender o humano pelo huma-
no - no que não pode deixar de ser levado a zonas
de mistério, "onde seria ridículo nos declararmos
satisfeitos com interpretações marxistas ou expli-
cações behevioristas ou paretistas; com puras des-
crições semelhantes às de história natural de comu-
nidades botânicas ou animais".

Outros verão na obra de Gilberto Freyre facêtas
incontâveis espelhando preocupações de ordem
histórica, política, religiosa, educacional, econômica.
etc., etc. Um arquiteto não poderá deixar de ver aí
o resultado de verdadeiro fascínio pela arquitetura
e pelo urbanismo - e não poderá deixar de se
comover pela ressonância que encontra em Gilber-
to Freyre a sua visão do mundo e do homem -
ressonância que leva Gilberto Freyre a ver tanta
coisa com olhos de arquiteto e a dizer tanta coisa
de interêsse especial para o arquiteto. Não cabe
aqui procurar a causa profunda de tal fascínio.
Talvez decorra de certa identidade no mecanismo
mental do sociólogo e do arquiteto, da mesma
preocupação antes com a forma que com o con-
teúdo ou com a substância: e de um lado, no
sentido em que Gilberto Freyre alerta o leitor con-
tra o "êrro de confundir a forma sociológica com
o conteúdo etnográfico, etnológico, étnico, eco-
nômico ou geográfico", de outro, no sentido em
que se distingue "fundo" e "forma" na obra de
arte.

O certo é que vem enriquecer o nosso patri-
mônio cultural com uma das obras em que mais
se generaliza, em ampla interpretação sociológica,
o alcance do fenômeno arquitetural e urbanístico,
desde o menor detalhe - a rótula, o copiar, o
caramanchão, entre tantos outros - até a causa
mais remota ou a conseqüência mais profunda -
por exemplo, a mudança progressiva da situação
da mulher, refletida na casa; a assimilação eco-
lógica dos padrões arquiteturais; a proposição de
uma nova política de articulação e de íntegração 9



do meio urbano e do quadro rural. Tão certo que
é em uma terminologia de arquiteto que Gilberto
Freyre vai buscar a caracterização semântica do
complexo sociológico que mais lhe importa estudar
para chegar a explicar a nossa gente: Casa-Grande
& Senzala na fase ascensional do patriarcado
rural, Sobrados e Mucambos na fase de decadên-
cia e desagregação.

Ao se ler Gilberto Freyre pela primeira vez,
tem-se o ímpeto de destacar os trechos diretamente
ligados à arquitetura e ao urbanismo para formar
um conjunto autônomo, um ensaio sociológico
especializado. Mas logo se percebe o absurdo de
qualquer tentativa dessa ordem. É que em GIlberto
Freyre a arquitetura e o urbanismo são objeto
de vívêncía tão completa, que se integram indisso-
luvelmente na trama da descrição psicológica e
histórica. Se se procura delimitar um trecho de
interêsse mais tópico, logo se verifica que os pará-
grafos e as páginas que o precedem são igualmente
cheias de sugestão quanto ao assunto focalizado
- e que as páginas que se lhe seguem ainda vêm
enriquecer de rnaís um pormenor, de mais uma
conclusão aquilo que se quis extrair do contexto
geral. É o que sucede constantemente, através de
tôda a obra de Gilberto Freyre: tanto quando trata
da rua com seu "prestígio nôvo" no sistema de
relações sociais, começando a ser defendida pelas
posturas municipais "dos abusos da 'casa-grande'
que sob a forma de sobrado se instalara nas cida-
des com os mesmos modos derramados, quase com
as mesmas arrogâncias, da casa de engenho ou de
fazenda: fazendo da calçada picadeiro de lenha,
atirando para o meio da rua o bicho morto, o resto
de comida, a água servida ..." ou do sobrado de
"burgueses e ignorantes ricos querendo quebrar o
exclusivismo das famílias privilegiadas de donos
simplesmente de terras, no domínio sôbre as câma-
ras e os senados", como quando discute os proble-
mas de higiene das cidades do interior, que, tendo-se
tornado famosas por seus pianos de cauda, acaba-
ram tristemente célebres por suas febres perni-
ciosas", ou o conflito entre a higiene e as exigências
do sistema patriarcal de família, exigindo "as
mulheres, sobretudo as môças, as meninotas, as
donzelas dormindo nas camarinhas ou alcovas de
feitio árabe: quartos sem janelas, no interior da
casa, onde não chegasse nem sequer o reflexo do
olhar pegajento dos donjuans ...", ou ainda, para
citar mais um exemplo, entre cem outros, quando
elabora a descrição do contraste entre a vida na
rua e na casa, em Portugal e no Brasil, em tôrno

10 do ditado "Por fora muita farofa, por dentro

mulambo só". É sempre, e sempre, a mesma perspi-
cácia no registro do fato de interêsse arquitetural
e na sua interpretação em amplo sentido histórico,
social e psicológico.

São páginas e páginas inesquecíveis em que
Gilberto Freyre desce às raízes de nossa formação,
ao fundo subjetivo determinado e condicionado por
todos os fatôres que tão bem descreve: a situação
e o papel da família e da mulher, a miscigenação,
a evolução e a interpenetração das classes, as lutas
econômicas, com o seu quadro de especulação imo-
biliária já nitidamente caracterizado, as vantagens
e os defeitos do ensino nos moldes jesuíticos (em
confronto com o que poderia ter sido o dos francis-
canos), a depravação sexual inerente ao regime
da escravidão (a par das boas influências das
amas-de-leíte negras).

Na evolução de sua obra, entretanto, é para o
que se poderia chamar de engenharia social que
acaba convergindo a atenção de Gilberto Freyre.
Ama demais o Brasil e os brasileiros para ficar
na simples constatação dos problemas resultantes
da formação que descreve.

Dai a vibração enérgica, construtiva, polêmica,
de tantas de suas conferências. Daí também o sau-
dável empirismo, a ausência de restrições acadê-
micas com que, ao compor o quadro ínterpretatívo
de uma evolução social, vai colhêr, onde os possa
encontrar, à margem de qualquer metodologia cer-
ceadora, os elementos que possam projetar luz
sôbre os fatos investigados.

Dai, finalmente, o cunho "normativo" que cada
vez mais se acentua na obra de Gilberto Freyre
- tôda no sentido de uma adaptação progressiva
do homem ao trópico, adaptação liberada de com-
plexos de inferioridade coletivos e de preconceitos
imitativos e apoiada nos grandes traços caracte-
rísticos que justificam o seu otimismo quanto ao
futuro: a formação racial, a aptidão técnica, o bom
senso prático na solução dos problemas sociais, a
efetividade que, desde o início, tanto se refletia na
língua, na doce colocação dos pronomes, como nas
casas, "a doçura acolhedora, a honestidade, a dig-
nidade temperada pela simplicidade".

No setor do arquiteto, êsse aspecto normativo,
ou pelo menos sugestivo, está sempre diretamente
ligado à realidade quotidiana. A reivindicação do
uso de plantas e árvores ecologicamente nossas, a
consideração do papel da côr na psicologia pro-
funda do indivíduo, a procura de uma casa peque-
na ou média adequada (assim como o destaque
dos pontos favoráveis na solução representada pelo
"mucambo"), a saudade da merenda ao ar livre,



ou no caramanchão, a análise do que houve de
artificial na reeuropeização do século XIX, são
apenas amostra mínima da riqu-eza de indicações
e de comentários com que se elabora, na obra de
Gilberto Freyre, o tema central (sob o ponto de
vista do arquiteto) da adaptação do homem ao
trópico, da sua auto-realização de criatura adulta
em uma nova civilização autênticamente tropical.

E como a arquitetura e o urbanismo têm de se
estender, forçosamente, o planejamento - rural,
regional, nacional - não só no sentido puramente
material, como nos aspectos políticos (de policy,
não de politics) de orientação social e econômica,
Gilberto Freyre acaba por participar ativamente
do grande debate sôbre o desenvolvimento nacio-
nal - levado, ao menos em parte, pela sua indis-
cutível afinidade com os arquitetos.

Nesse sentido, a sua proposição de uma polí-
tíca urbana para a íntegração dinâmica, "conjugal,
fecundamente conjugal" do meio urbano e do
meio rural, não pode ser esquecida. É tôda
a sua revolta em face do abandono das po-
pulações rurais - assim como o otimismo ina-
balável - que falam quando resume seu pensa-
mento: "Em vez de continuarmos prejudicados
por uma civilização de extremos antagônicos -
a Cidade e o Interior, a Indústria urbana glo-
rificada e a Lavoura ou a Pecuária tratadas de
resto - o justo será procurarmos nos desenvolver,
intranacionalmente, com as indústrias descentra-
lizando-se, 'rurbanízando-se' e 'rurbanizando' o
Pais; e criando-se assim harmônicas civilizações
regionais dentro da civilização brasileira. E no
Brasil, assim integrado, há de afirmar-se uma civi-
lização rurbana que se articule pela extensão do
processo intranacional em internacional, com as
civilizações das Américas ou as dos trópicos que
sejam suas afins ou complementares; principal-
mente as luso-tropicais da Africa e do Oriente".

É ainda, como em todo o conjunto de sua obra,
a tese regionalista que persiste. Tese básica, ge-
nuína, seminal. Por isso mesmo, perigorosa se mal
interpretada. Seria lamentável que todo o entra-
nhado amor de Gilberto Freyre pelo que houve de
bom em nosso passado, que tôda a sua fé na capa-
cidade criadora do brasileiro de hoje se vissem
deturpados na generalização de um sentido equí-
voco de regionalismo ou, por afinidade, de um sen-
tido falso de tradição. Não corre o risco de con-
tribuir para isso, é claro, quem conheça, como
merece ser conhecida, a obra de Gilberto Freyre.
Mas convém que se acentue sempre, com insistên-
cia, para evitar as conotações que vulgarmente

•

GUberto Freire e os arquitetos

cercam essas expressões (principalmente quando
ligadas à arquitetura e às artes), o sentido pro-
fundo que lhes dá Gilberto Freyre - e que cons-
titui a sua grande mensagem aos arquitetos bra-
síléíros.

Infelizmente, para muita gente, "regional"
equivale a "folclórico", assim como "tradicional"
equivale a "passado", a subserviência ao passado.
Mas êsse conceito de tradição põe de lado o aspecto
vital, genuíno, da tradição que se forma em cada
época da hístória da arte: o de uma "transmissão",
necessàriamentesubmetida à influência e ao pro-
cesso de metamorfose do instinto criador.

Respeitar a tradição, a boa tradição de sua
raça, não é nunca, para o artista, fazer cópia servil:
ao contrário, é ir construindo, através de criação
honesta e autêntica, a tradição própria de seu
tempo.

Do mesmo modo, o regional não é jamais,
quando transmitido e adaptado de época para
época, apenas o meramente folclórico, o turístí-
camente típico, ou o pitoresco fácil. Regional é o
que resulta da profunda e progressiva integração
ecológica do homem e do artista ao seu meio. Ê
aquilo que se resume na obra de Gilberto Freyre
em uma palavra repetida inúmeras vêzes: caráter.
Palavra a que recorre Gilberto Freyre tanto para
salientar a legitimidade de uma solução válida,
como para lamentar os erros de orientação que
levam à sua ausência: à descaracterização.

E caráter, em suas conotações positivas, quer
dizer a mesma coisa, quer no sentido moral, quer
no sentido estético. Homem de caráter quer dizer
homem reto e honesto. Caráter regional, no bom
sentido - o único que pode interessar aos arqui-
tetos - é exatamente a mesma coisa; é aquilo que
resulta da honesta solução do problema, em seu
contexto ecológico total próprio.

Regionalismo não é, portanto,para Gilberto
Freyre, o maneirismo sofisticado, o artifício sau-
dosista, a cópia fácil, a imitação superficial. Pelo
contrário, é a busca persistente, laboriosa, síncera
e constante, de soluções tão adequadas aos proble-
mas de hoje, tão integradas nas condições de meio,
determinadas pelas circunstâncias sociais, econômi-
cas e históricas, e ao mesmo tempo tão constru-
tivamente voltadas para o futuro, quanto o foram
as boas soluções do passado.
(Do livro, no prelo, Gilberto rreure: Sua Ciência, Sua
Filosofia, . Sua Arte - Ensaios sõbre o autor de Casa-
-Grande & Senzala e sua influência na moderna cultu-
ra do Brasil. comemorativos do 25.0 aniversário da
publicação dêsse seu livro. - Edição da Livraria José
Olympio EditÔra. 11
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Gregori Warchavchik.
S. Paulo
Nasceu a 2 de abril de 1896, em
Odessa, RÚ8sia. Formou-se em Ro-
ma, no Instituto Nacional de Belas-
-Artes, em 1924. Warchavchik lan-
çou o primeiro manifesto publicado
no Brasil, em defesa da arquitetura
funcional, no Correio da Manhã, de
I de novembro de 1925. Em 1927,
projetou a primeira casa modernis-
ta em São Paulo, cuia construção
terminou no ano seguinte. Cons-
truiu a seguir mais três residências
que submeteu, em 1929, à crítica
de Le Corbusier, em sua primeira
visita ao Brasil. Foi, então, nomea-
do por Le Corbusier o delegado para
tôda a América do Sul, dos CIAM
(Congressos Internacionais de Ar-
quitetura Moderna). Em 1930, no
mês de abril, Warchavchik inaugu-
rou na casa da Rua ltápolis, 119,
uma exposição, única no gênero no
País até hoje, compreendendo arqui-
tetura, mobiliário, decoração, pin-
tura, escultura, artes aplicadas e
até literatura, exposição que mar-
cou uma época na vida artística
paulista. Em 1931, foi convidado por
Lúcio Costa, então na direção da
Escola Nacional de Belas-Artes, pa-
ra ocupar a cadeira de arquitetura,
no intuito de renovar o ensino dee-
ta disciplina. Nesse mesmo ano, tra-
balhando no Rio e em São Paulo
projetou a primeira residência mo-
derna no Rio de Janeiro, construí"
da no mesmo ano em que teve a

A par de sua expressão formal,
teve a arquitetura contempo-
rânea brasileira um desenvol-
vimento equivalente nas inves-
tigações arquitetônicos - solu-
ções funcionais, estruturais e
construtivas?

GW A pergunta parte de um pensa-
mento já em si acabado. a saber
que a arquitetura brasileira con-

temporânea possui uma expressão for-
mal, o que considero vago, se não se

12 estabelecer uma relação sôbre os vale-

honra dos louvores de Frank Lloyd
Wright, então em visita ao Rio de
Janeiro. Em 1932, formou-se no Rio
a sociedade de construções War-
chavchick & Lúcio Costa, que pros-
seguiu, por algum tempo, na propa-
ganda e na difusão dos princípios da
nova arquitetura. Em conseqüência
do movimento inaugurado por êstes
dois arquitetos, promoveu-se no Rio,
em 1933, na Escola Nacional de Be-
las-Artes o V Salão de Arquitetura
Tropical. Warchavchick recebeu o
2.9 Prêmio no Concurso para o Paço
Municipal de São Paulo (1939);
o V prêmio de prédios de apar-
tamentos para o Biênio 1942-1943
- Rua Barão de Limeira 1003,
e o V prêmio no Concurso para
o Estádio Municipal de Santos
(1942-1943). Projetou um conjun-
to de 6 000 apartamentos para a
Avenida do Estado, realizando, ao
mesmo tempo (1943-1944), uma série
de construções para o Guarujá.
Prosseguindo seus trabalhos nos
anos seguintes, projetou e construiu
grande número de residências, fá-
bricas, grandes edifícios e sedes de
clubes, entre as quais as do Clube
Atlético Paulistano, Pinheiro e He-
braica.

Henríque E. Midlin,
Nascido em São Paulo, em 1.° de
fevereiro de 1911. Diplomado pela
Escola de Engenharia Mackenzie de
São Paulo, em 1932, sob o título de
Engenheiro-Arquiteto vigente na-

res desta expressão. Existe o funcional
desde o passado, nas casas-grandes das
fazendas brasileiras, como também exís,
tem o estrutural e o construtivo. Na
arquitetura brasileira contemporânea
nem sempre há uma adequação entre
o formal e os demais componentes. So-
luções funcionais, estruturais e cons-
trutivas são quase sempre produzidas
numa boa rorma. Teoricamente, a estri-
ta adaetação formal à finalidade fun-
cional deve produzir a boa forma, em
qualquer arquitetura. Sem especificar
os casos em que haj a expressão formal
representativa do que a pergunta esta-
belece como arquitetura contemporânea
brasileira, ficará difícil responder-se se
houve num ou noutro caso um desen-
volvunento equivalente,

quela época. Autor do livro Modem
Archítecture in Brazil, publicado
simultâneamenie (1956) na Holan-
da, Inglaterra, Estados Unidos, e
traduzido para o alemão e para o
francês.
Principais obras realizadas - editi-
cio de apartamentos Três Leões, São
Paulo (1951); sede e templo para
a Congregação Israelita Paulista
(1957),' edifício industrial para a
Metal Leve S. A. e Bimental, São
Paulo (1958 e 1959). Projetos em
construção - Sinagoga para Ass.
Religiosa Israelita, Rio; Casa dos
Velhos, São Paulo; Conjunto Co-
mercial e Residencial Cidade Copa-
cabana - Rio de Janeiro, com
539000 m2, aproximadamente, de
área construída; Edifício Avenida
Central - Rio )34 andares, 700000
m2 de área construída); Edificio do
National City Bank of N eto York,
no Recife; edifício do Bank of Lon-
don, São Paulo. Prêmios - 1.0 prê-
mio num concurso para o nõoo edi-
fício do Ministério das Relações
Exteriores (ltamarati), Rio (1942);
1.° prêmio de Habitação Individual
na I.'! Bienal de São Paulo (1951
- residência George Hime); 2.° prê-
mio no concurso para o edifício do
Senado Federal, Rio (1955); 1.° prê-
mio no concurso para o MVO edifí-
cio do Bank of London & South
America Limited, São Paulo (1959);
1.° prêmio no concurso para o edifí-
cio do Bank of London & South
America Limited, Brasília (1960).

HEM Não. A investigação de solucôes
funcionais, estruturais e cons-

. trutivas apropriadas ao Brasil,
ou às várias regiões do Brasil, está mui-
to aquém da pesquisa formal. Em ma-
téria de soluções funcionais que pudes-
sem constituir um vernáculo, uma lin-
guagem básica, poder-se-ia quase dizer
que nos Iímítannos aos problemas de in-
solação. Falta-nos, em geral. considera-
ção profunda dos elementos humanos-
sociais e psícológícos - sem a qual não
passará de figura de retórica qualquer
funci.onalidade de que se possa falar.
No setor estrutural, embora contemos
com vários tour de force admiráveis e
com uma técnica de rotina bastante de-
senvolvida, ainda resta muito ~or fazer,
tanto no sentido da maior integração



da estrutura. na concepçãoarquítetôníea,
como no aproveitamento das enormes
possibUidadesoferecidas pelas pesquisas
realizadas em outros países. E quanto
à técnica construtiva, nem é bom falar,
tal a falta de autenticidade imposta
netos padrões estéticos correntes, cris-
talizados freqüentemente em gabaritos
e normas estabelecidas completamente
à margem da realidade construtiva da
obra. A única circunstância favorável
digna de menção nesta parte é a busca
de novos materiais e de novas técnicas
que ocorre de uns anos /para cá. Mas
dessa busca ao uso adequado e inteli-
gente de todos os novos materiais ainda
vai uma grande distância...

Qual o papel do arquiteto bra-
sileiro no momento sócio-eco-
nômico do País ?

GW o papel do arquiteto no momento
social e econômico do Pais, que é
como entendo a pergunta, seria

o de concorrer cooperativamente com
os sociólogose os economistas !para che-
gar a soluções que o momento social e
econômico do País dêles reclama, e que
a técnica do urbanista resolveria em
grande parte para a particularização
das soluções que cabe aos arquitetos.
Sendo a arquitetura a organização do
espaço para as atividades do homem,
no campo e na cidade - .e é preciso
que consideremos com prioridade o
campo -, o papel do arquiteto, quan-
do haja consciência do que êle repre-
senta no conjunto de. técnicas, por par-
te dos sociólogose economistas respon-
sáveis pela administração pública, é o
que se prende àquela organização do
espaço. Fora da pergunta direi Que
nada, ou pouquissínno, tem sido feito
com a participação do arquiteto, desde
o iproblema essencial que lhe pertence,
que é o problema da moradia humana,
da instalação humana, no campo ena
cidade.

REM Infelizmente mínímo,A especula-
ção irresponsável e de curta visão
a ausência do amor do objeto

determinada pela fragmentação da pro-
priedade no condomínio - que facili-
ta o financiamento, é claro, mas dilui
as responsabilidades, e elimina o con-
tato direto entre o homem .e a obra -
caracterizam a maioria dos empreendi-
mentos imobiliários entre nós. O senti-
do mais amplo da obra arquitetural, hu-
mano e social ou econômico,é raramen-
te considerado, tanto no campo da ini-
ciativa privada quanto no setor da ação
governamental. Por isso o arquiteto
quase não tem oportunidade de con-
tribuir para a formação de um Brasil
melhor. O pouco que faz só o consegue
por uma imensa e abençoada teimosia,
nos raros casos em que se encontra com
um cliente dotado de certo idealismo ou
com um administrador inteligente sen-
sível aos valores eternos da arquitetura.

Ao projetar deve o arquiteto
partir de uma forma intuitiva
ou do equacionamento de ele-
mentos técnicos e dados obje-
tivos?
GW A pergunta não parece considerar

que a arquitetura tem a atender
sempre um problema de organí-

za~ão do espaça - aoao multo bonito
que a intuição intervenha, que a inspi-
ração participe, que a sensibilidade in-
terfira, mas se intuição, inspiração e
sensibilidade não se restringirem ao
equacionamento de elementos técnicos
e dados objetivos, que envolvem e in-
formam o pensamento abstrato de um
projeto, êste poderá ser um belo arabes-
co, mas jamais corresponderã à arqui-
tetura.

HEM A pergunta está. mal formulada.
o arquiteto digno dêsse nome
não parte exclusivamente de
uma "forma inventiva" nem de

"equacíonamento de elementos técnicos
e dados objetivos". A medida de sua
fõrça reside precisamente no grau e no
nível criador em que no seu espíríto se
processa a intuição da resposta feliz, à
medida que vai "equacíonando os ele-
mentos técnicos e dados objetivos".

Que pensa das correntes Or-
ganlclstas e Baeionalista como
tendências de arquitetura con-
temporânea? Quais suas rela-
ções com a realidade brasi-
leira?

GW Há um excesso de designações e
uma certa impropriedade, em meu
modo de ver: organizar o espaço

corresponde a racionalizar formas em
função de determinado fim. A arquite-
tura não corresponde em seu !produto
a um organismo - esta palavra mes-
mo analôzícamente não cabe, porque
a arquitetura não cria organismos e
órg-ãosno sentido vivo - mas no sen-
tido funcional. Não era orgânica a pi-
râmide, estratificada a sua construção
ela preenchia funções, não se desen-
volvia como uma planta ou um animal.
O racíonalísta, da pergunta, não ímplí-
ca, por seu lado, todo o funcionalismo.
E é nrecíso ver Queo funcionalismo não
constttnt "corrente". mas um dos .valo-
res da boa Arquitetura. Por outro lado,
relações de tendências (admitamos para
responder os têrmos Orp:aniclsta e Ra-
r-íonalísta). "com a realidade brasileira",
é ainda mais vago, dado Quenão temos
uma. mas várias realidades brasileiras.
noroue estas correspondem, para uma
técnica de tanta mobilidade 'conceptíva
e construtiva, como é a arquitetura, à
variedade imensa de terrenos. de loca-
lização, de atmosfera, de latitude e de
altitude, que se encontra no vasto pa-
norama cioBrasil. Não existe uma, mas
muitas realidades brasileiras, em que o
funcionalismo deverá estabelecer rela-
ções decorrentes da pesquisa local.

BEM Nenhuma pode ser excluída da
cultura do nosso tempo, nem de-
veria entre annbas ocorrer a hi-

pótese de uma eliminaçâão. Entre-a Per-
feição de um cristal e a beleza de uma
flor, creio que há lugar para tôdas as.
manifestações de tendências expressi-
vas autênticas - desde que se verifi-
quem em contexto arquiteturalmente
apropriado. A realidade brasileira, dura
realidade de quem ainda tem de vencer
na vida, não pode ser relacionada à ten-
dência de estabelecer uma !polêmica
inócua entre as duas correntes.

Deve haver uma censura esté-
tica oficial ,como no caso de
Brasília?

GW Nunca deve haver uma censura
oficial. Poder,amos, como funda-
mento contra a censura, parodiar

Shakespeare, pois há muito mais pos-
sib1l1dadese soluções do que possa ima-
ginar a vã censura colocada oficialmen-
te. A regulamentação de Zoning não é
censura, mas a medida índícada pela
pesquisa para que a defesa do interêsse
coletivo se produza, naturalmente, como
um imperativo de ordem técnica, para
que as cidades não cresçam ao acaso.
Isto não é censura. Deixo de falar sôbre
a alusão que menciona o caso de Bra-
sílía por não ;poderimaginar de que es-
pécie de censura se fala, mas em prín-
cípío sou contrário a qualquer censura.

HEM Qualquer censura provoca, à pri-
meira vista, uma reação de anti-
patia. Entretanto, se se falar em

disciplina, em boas maneiras em arqui-
tetura e urbanismo, já será possível
examinar o problema com maior obje-
tividade. Parece-me clara a necessida-
de se evitar a proliferação de mostren-
gos de tôda sorte, que desmoralizam a
arquítetura e o urbanismo, o que se de-
vem tanto à prepotêncía de clientes que
aterrorizam arquitetos privados de pos-
sibilidades econômicas de resistência,
quanto à desorientação de certo rrúme-
1'0 de ;profissionais.A liberdade de Cria-
ção não implica na inexistência de dis-
ciplina. Se as condições gerais do nneío
ou do grau de desenvolvimentode nossa
cultura ainda não resultam na auto-
díscíplína indispensável, não há como
fugir a certa medida de restrição por
parte da coletividade. Creio aliás que o
problema existe não apenas em Brasílía,
como em todo o resto do País. O difícil,
entretanto, é chegar a uma forma de
aplicação de critérios normatívos ou res-
tritivos QUeseja realmente eficaz e não
nos conduza ao arbítrio desvairado de
muitos para o capricho irresponsável
ou Inapelável de alguns.

Qua seria o caminho para a
solução do problema de Habi-
tação no Brasil (favela, casa
popular, habítaeão coletiva, in-
dividual, ete.) ?

GW o caminho para a solução do
"problema da habitação no Bra-
sil" é a mais vasta e a mais

vaga enuncíação de um problema
- sempre, repito, SEMPRE em ar-
quitetura, como em urbanismo, a so-
lução está, no caso do espaço, em
grande, depende da Ipesquisalocal, que
pode inventar, até, soluções desconheci-
das e não utilizadas até agora. Não cabe
falar, então, das soluções preconizadas,
sem considerar onde, para quem, por-
que motivo, aplicar-se, em determinado
ponto "soluções ao problema da habita-
ção no Brasil". Convém,como dizia cer-
ta sabedoria popular em uma peça de
teatro, tomar sempre tôdas as precau-
ções e verificar de onde vem o vento e
para onde êle vai.

REM A solução real - e total - do
problema de habitação só poderá
vir do desenvolvimentoeconômi-
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geral do nrveide vida. Enquanto' nos
encaminhamos para lá, entretanto, po-
de-se fazer bastante mais do que se faz
para dar habitação decente à grande
massa da população. Em primeiro lugar,
é preciso acabar com o mito da casa
própria, que é inatingível pela maioria;
em seguida, dentro de um plane-
jamento global 'adequado - regional e
local, bem como político, social, econô-
mico, técnico -, canalizar recursos fi-
nanceíros para o campo da habitação,
através das medidas que em outros
países tão bem serviram Ipara levar a
êsss setor capitais privados ou ínstítu-
oíonaís: subsídios de aluguéis ou de des-
capitalização parcial, e seguros e garan-
tias estatais de operações hipotecárias.
Em outras palavras, a solução não está
na escolha de determinado tipo de ha-
bitação, conforme a pergunta, mas na
estruturação inteligente de tôda a ati-
vidade pública e lprivada em' matéria
de habitação. Há quinze anos, os arqui-
tetos lutam inutilmente pela criação
de um Conselho Nacional de Habitação
que nos possa levar a uma política ha-
bítacíonal definida. O tema proposto
nesta pergunta é amplo demais e exigi-
ria (como aliás tôdas as outras) uma
resposta excessívamente extensa.

Qual o resultado prático que
se obterá co~ a re~annenta-
cão da profissão do arquiteto,
ora em oogítação ?

GW No estado atual da preparação de
um meio técnico-profissional, a
autonomia de legislação oferecerá

um certo estímulo à arquitetura, por-
que a engenharia, que muitas vêzes in-
vade o terreno dos arquitetos tem, no
campo dêstes, inúmeras possibilidades
que são vedadas aos arquitetos - desde
as cátedras de ensino até a construção
civil, os engenheiros podem trabalhar e
têm trabalhado, no campo da engenha-
ria, os arquitetos não podem introme-
ter-se. Essa questão será resolvida pela
autonomia; mas não se deveria exigir
que engenheiros com vocação para a ar-
quitetura - mundialmente veja-se o
caso de Nervi - sejam a todo custo,
na rigidez de uma regulamentação,
excluídos de participar do trabalho dos
arquitetos. A autonomia de regulamen-
tação, entretanto, ímpulsíonará a pro-
fissão dos arquitetos, embora não deva-
mos ser radicais, por muito tempo ainda,
dado que a concorrência entre os dois
ramos técnicos está muito longe de ser
um óbice, pois estatisticamente não te-
mos ainda número suficiente de arqui-
tetos em todo o Pais.

REM No mínímo, o de tornar possível
uma contribuição mais efetiva
da arquitetura para a constru-

ção de um Brasil melhor - contribui-
ção atualmente mínima porque, entre
outras razões, a grande maioria de' quem
faz como aspecto íncídental de ativi-
dade dírígída primordialmente em ou-
tro sentido - e o faz inteiramente à
margem da paixão, do devotamento
profissional, que em qualquer outro
profissional, que não o arquiteto de ver-
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da de, só poderá ser, na melhor das
hipóteses, esclarecido 'Ou hábil díletan-
tismo. E já que se fala em regulamen-
tação da profissão do arquiteto, convém
salientar que essa regulamentação será
apenas um primeiro passo. Não basta
que o exercício da profissão seja limi-
tado àqueles que estej am efetivamente
preparados para isso. É preciso também
dar-Ihes condições econômicas adequa-
das - em outras ,palavras, remunera-
ção condizente com as exigências e os
custos de um trabalho profissional que
possa acompanhar o crescente desen-
volvimento do Pais. Isto é atualmente
quase impossível, pois depende do espí-
rito de abnegação e sacrifício dos arqui-
tetos, já que os honorários aqui tidos
corno altos não chegam, em média, à
metade dos honorários estabelecidos nos
países civilizados.

No momento histórico da in-
dustrialização do País, como
deve atuar o arquiteto para
que se verífíque uma elevação
do padrão no produto indus-
trial, e uma racional produção
de elementos pré-fabrieados
para montagem de unidades
arquitetônicas ?

GW Particularmente, acredito que o
futuro da construção será, em ge-
ral, industrializado. O industrial

desígn está ainda em sua fase inicial.
Dentro de trinta ou quarenta anos não
se construirá mais como construímos
hoje. Ainda apenas arranhamos a su-
perfície da terra, como dizia há quaren-
ta anos Henry Ford, o fundador da di-
nastia Ferd. A industrialização mar-
chará para a construção pré-fabríeada,
de que a estrutura de aço é uma indi-
cacão suficiente, assim como outros ele-
mentos e materiais novos, em escala cada
vez maior, entrarão no domínio da com-
posição. O fibro-climento, o alumínio, a
madeira compensada, os Iplásticos terào
a sua vez no industrial design, com o
desenvolvimento da industrialização.
Nós, no Brasil, ainda estamos muito
longe de sentir os efeitos dêsse capítulo
da transformação dos recursos à dispo-
sição do homem de nosso tempo.

BEM Simplesmente exercendo com cri-
tério, e real sentido profissional,
a sua atividade de arquiteto -

em outras palavras, não se deixando le-
var pelas fáceis tentações das soluções
meramente fotogênicas, mas procurando
em cada caso considerar com obíetíví-
dade todos os múltiplos aspectos do pro-
blema arquitetura!. .

Acredita na síntese das artes
na arquitetura ? Como se :rea-
lizaria?

GW Desde o Partenão, indicou-se sem-
pre, nos bons exemplos, o local
onde deve ser colocada a pintura

ou a escultura. l'!: certo que Fídias obe-
decia ao arquiteto. Com mais razão hoje,
quando tantas implicações se prendem
à construção, deveríamos esperar que
pintores e escultores obedecessem ao co-
mando do arquiteto. A síntese é difícil
mas não impossível, e certas produções
revolucionárias da arte de nosso tem-
po - um painel abstrato, um mobile
de Calder - têm lugar, quando o deter-
mina uma boa vísualízaçâo do arqui-
teto; mas, certamente, o mobiliário ainda
está muito atrasado em relação à pos-
sibilidade da síntese das artes, e é no
mobiliário que há um campo para a
arquitetura. Em resumo, o mobiliário
também é arquitetura, como o é todo o
equipamento da casa. Ao iniciar meu
trabalho de implantação da arquitetu-
ra viva no Brasil, de 1928 a 1932, eu de-
senhava os móveis e procedia a rísca-
lízação de sua teítura, assim como de
Ia'mpadáríos, caixilhos etc.

BEM Sim, como no casamento feliz.
Mas não creio que se possa rea-
lizar por imposição legal. Há de

acontecer como resultado e desabrochar
de uma cultura mais integrada.

Qual a importância de Brasí-
lia no desenvolvimento da ar-
quitetura brasileira ?

GW A importância de Brasília so po_
derá ser um dia avaliada: quan-
do houver a perspectiva para nos

proporcionar uma avaliação suficiente
da arquitetura escolhida e construída
nessa área, onde o original foi colocado,
ao que devemos acreditar, em relação
a soluções originais para um terreno
virgem. Qualquer tipo de arquitetura em
Brasíl1a levava essa espécie de sêlo lo-
cal, de desbravamento, de realização
como que fora do tempo e do espaço,
onde nada fôra ainda experimentado
e o arquiteto se encontrava diante dé
uma fôlha de papel em branco, para
um terreno sem leis a não ser as SUM,
desrelacíonado, portanto, com tudo o que
se fizera no Brasil até então. Como ima-
ginar a forma pela qual o que é ori-
ginal naquela arquitetura virá um dta
incidir no desenvolvimento da arquite-
tura brasileira? A pergunta demandará
tempo para poder ser respondida, pois
a resposta não pode condicionar-se a
um flagrante da cidade em construção.

BEM Enorme. Brasilia repete, em pon-
to grande, e com alcance íncom-

.. paràvelmente maior, o epísódío
deCISIVOpara o desenvolvimento da ar-
quitetura brasileira, que foi a constru-
ção do Ministéri.o da Educação e Saúde.
Oferece possibilidades novas de pesquisa
e de criação que se estenderão a um
número cada vez maior de profíssíonaís,
à medida que se alargue em Brasilia
o campo de ação da iniciativa privada.
E consagra definitivamente a vitória da
arquitetura moderna no Brasil. Ao mes-
mo tempo, transforma o urbanismo e o
planejamento físico, de assuntos de ga-
binete, em noções correntes e vivas,
acessíveis à grande massa da popula-
ção.



Senhores engenheiros, arquitetos, decoradores:

de• Aexpcrrencta
ao rigor da
técnica,

•
COIll urna

•83 anos e
avançada
General Electric

mais

a
elabora, sem ônus
qualquer espécie, o
projeto de iluminação.

de
seu

Você está preparando as plantas, elabo-
rando os planos e croquis de um nova
obra. E há um importantíssimo detalhe
a considerar: a iluminação da mesma.
Deixe essa parte a cargo dêste setor de
atividades da General Electric - o Ser-
viço de Projetos de Iluminação. Enge-
nheiros luminotécnicos de alta especiali-

zação estudam o problema e apresen-
tam um projeto de técnica cientifica-
mente adequada, qualquer que seja o
tipo de iluminação que se desejar, seja
qual fôr o ambiente a se iluminar: edi-
fícios, fábricas, praças de esportes, re-
sidências ... Será a solução melhor para

1\ • / • • 1\'voce, a mais pratica, a mais econornica.

Também projetos com lâmpadas germicidas,
para hospitais c laboratórios - e ainda pro-
jetos com lâmpada infravermelha, grande
produtora de calor, para secagem industrial.

Consulte o Departamento de Lâmpadas
e Iluminação da General Electric S. A.

Melhor Luz - Melhor Visão

GENERAL. ELECTRIC
Rio de Janeiro: Avenida Almirante Barroso, 81 • São Paulo: Rua Antônio Godói, 88
• Recife: Rua Imperial, 1.133 • Salvador: Avenida Frederico Pontes, 44 • Curitiba: Rua
André de Barros, 715. Pôrto Alegre: Praça Otávio Rocha, 25. Belo Horizonte: Rua Uberaba, 111

46.60).



Obras tombadas pelo Patrimônio

Iniciamos neste número, a divulga-
ção das obras tombadas pe o DPHAN,
integrantes do acervo histórico e artís-
t.co nacional. Pelo Decreto-Lei n.? 25,
de 30 de novembro de 1937 "as coisas
tombadas não poderão, em caso ne-
nhum, se, distribuídas, demolidas ou

mutiladas, nem, sem prévia autoriza-
ção da Diretoria do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional, ser repara-
das, pintadas ou restauradas. Tampou-
co -se poderá fazer, na vizinhança de
coisa tombada, construção que lhe ím-

peça ou reduza a visibrlidade, nem nela
colocar anúncios ou cartazes".

A relação inicial inclui todos os tom-
bamentos no Estado da Guanabara. Nos:
próximos números iremos transcreven-
do a relação completa de todos os de-
mais Estados da Federação.

Erontispicio da Academia de Belas Ar-
tes, projeto de Graruiieari de Montigny,
atualmente no Jardim Botânico do Rio

de Janeiro.

Estado da Guanabara

1. Arco do Teles e casas na praça
Quinze de Novembro ns. 32 e 34.

2. Aqueduto da Carioca
3. Aqueduto da Co.ônia de Psicoua-

tas, em Jacarepaguá. .
4. Antigo Paço Imperial, atual séde

da Diretoria Regional dos Correios
e 'I'elégrafos, na praça Quinze de
Novembro.

5. Antigo Palácio Imperial, atual
sede do Museu Nacional, incluin-
do a Quinta da Boa Vista.

6. Palácio do Catete, na rua do Ca-
tete e respectivo parque.

7. Palácio Guanabara, antigo Palá-
cio Isabel, na rua Pinheiro Ma-
chado e respectivo parque.

8. Antigo Palácio Episcopal, atual
sede do Serviço Geográfico do
Exército, no Morro da Conceição.

9. Pai ácío Itarnara ti, na avenida
Marechal Floriano, 196.

10. Casa da Moeda, na praça da Re-
-pública.

11. Casa de Ruy Barbosa, na rua São
Clemente, 134.

12. Casa natal do Barão do Rio Bran-
co, na rua Vinte de Abril, 14.

13. Antiga Praça do Comércio ou An-
tiga Alfândega, na ruà :Vísccnde
de rtaboraí, 78.

16 14. Casa na praia do Caju, 115.

Chafariz das Saracuras, na Praça Ge-
neral Osório, em Ipanema (foto Gtui-

therot),

15. Santa Casa da Misericórdia, na
rua Santa Luzia, e sua Igreja de
N. S. do Bom Sucessú.

16. Casa do Asilo S. Camélia, na rua
do Catete, 6.

17. Casa na rua dos Inválidos, 193-203.
18. Casa do Grandjean de Moritigny,

na rua Marquês de São Vicente,
233.

19. Antigo Seminário São José, na
avenida Paulo de Frontin, 568.

20. Casa na Avenida Pedro rI, 283 -
conhecida como "casa da Mar-
quesa de Santos".

21. Casa onde faleceu o General Osó-
rio, na rua do Riachuelo, 303.

22. Casa chamada de D. João VI, na
rua Príncipe Regente, 55, em Pa-
quetá.

23. Casa onde faleceu Benjamin Cons-
tant, à rua Monte Alegre, 255.

24. Casa onde residiu o Mal. Deodo-
1'0 da Fonseca, à praça da Repu-
blica, 197.

25. Casa de José Bonifácio, na praça
José Bonifácio, 19, em Paquetá.

26. Casa do Engenho d'Água, na estra-
da do Capão, 1990.

27. Casa da fazenda do Capão do Bis-
po, na Avenida Suburbana, 4616.

28. Casa da fazenda da Taquara, em
Jacarepaguá. ~

29. Casa da fazenda do Wiegas, na es-
trada Rio-São Paulo.

Içreja de Santa Luzia, vendo-se ao [un-:
do o prédio do Ministério da Educação;
e Saúde, atual Palácio da Cultura t toto

Gauinerot) .

30. Edifício sede do Minístérío da Edu-
cação e Cultura, na rua da Im-
prensa, 16, inclusiva a área de ter-
reno circunjacente.

31. Antiga eF}:.ação de Hidro-Aviões
na praça Mal. Ancora.

32. Convento e Igreja de Santa Te-
resa, no morro de Santa Teresa.

33. Con ven to e Igrej a de Santo An-
tônio' no morro de Santo Antônio ..

34. Catedral Metropolitana, na rua.
l.0 de Março.

:i5. Igreja matriz de N. S. da Cande-
íária.

36. Igreja da Ordem 3.a de N. S. do.
Car.no, na rua l.0 de Março, com-
preendendo o arcó e o oratórío.
de N. S. da Boa Esperança, na.
rua do Carmo.

37. Igreja da Ordem 3.a de N. S. da,
Conceição e Boa Morte. na rua do,
Rosário. .

38. Igrej a de N. S. do Destêrro, na.
Pedra de Guaratíba.

39. Igreja de N. S. da Glória do Ou-
teiro, compreednendo o conjunto,
arquitetõnico e paísagistíco do
morro em que está situada.

40. Igreja do Convento de N, S. da
Lapa do Destêrro, no Largo da.
Lapa.

41. Igreja de N. S. da Lapa d03 Mer-
cadores, na rua do Ouvidor.

42. Igreja de N. S. Mãe dos Homens.
na rua da Alfândega.
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A direita Casa Grande do Engt'nho
d'Agua, em Jacarepaguá (foto Gauthe-
rot), Aqueduto da Carioca tioto Hess) e
Igreja da Pena, também em Jacarépa-

guá (foto Guutheroto.

43. Igreja de N. S. da Penha em Ja-
carepaguá, compreendendo o ccn-
junto arquitetônico e paísagístíco
do morro em que está situada.

44. Igreja de N. 1::5. do Rosário e S.
Benedito, na rua Uruguaiana.

4,5. igreja da Santa Cruz elos Milita-
res, na rua 1.:> de Março.

46. Igreja de S:mta Luzia, na rua San-
ta Luzia.

17. Igreja de Santa Rita, no largo de
Santa Rita.

'18. Igreja matriz do Sarit íssirno Sa-
cramento, da antiga Sé, 111 ave-
nida Passos.

49. Igreja de São Francisco de Pau-
Ia, no Largo de São Francisco.

50. Igreja de São Francisco da Peni-
tência, no morro de Slnto An-
tônio.

51. Igreja de São F'rancsco da Prai-
nha, no morro da Conceição.

52. Igreja matriz de São José, na rua
da Misericórdia.

53. Igreja de N. S. da Saúde, na rua
Conselheiro Zacarias.

54. Igreja matriz de N. S. da Ajuda,
na ilha do Governador.

55. Mosteiro e igreja de São Bento,
no rnorro de São Bento.

56. Chafariz do Alto da Boa Vista, an-
teriormente na praça Onze de Ju-
nho.

57. Chafariz da Glória, na rua da
Glória.

58. Chafariz do Lagarto, na rua Frei
Caneca.

59. Chafariz de Paulo Ferriandes, na
rua Frei Caneca.

60. Chafariz da praça Quinze de No-
vembro.

CI. Chafariz da rua Riachuelo.
62. Chafariz das Saracuras, na praça

General Osório.
63. Bica da Rainha, na rua Cosme Ve-

lho.
G4. Bebedouro da Estrada Nova da

Tijuca.
1)5. Fortim Caetano Madeira, na rua

Luís Zanchetta.
M. Antiga fortaleza da Conceição,

atual dependência do Serviço Geo-
gráfico do Exército.

67. Portão da fortaleza de São João.
68. Portão da fortaleza de São José,

na ilha das Cobras.
69. Frontispício da capela de São José,

do Hospital Central di Marinha,
na ilha das Cobras,

70. .Iardím Botânico e, especificamen-
te, o portão da lt'ábrica de Pólvora
e o pórtico da Imperial Academia
de Belas Artes.

71. Passeio Público e, especificamen-
te, o chafariz dos jacarés, obelis-
cos e portão de Mestre Valéntim.

72 . Marco da fazenda de Santa Cruz.
73. Marco da fundação da cidade, na

igreja de São Sebastião.
74. Lápide Tumular de Estácio de Sã,

na igreja de S. Sebastião.
75. Ponte dos Jesuítas, sôbre o rio

Guandu, em Santa Cruz.
'16. Conjunto paisagístico do jardim

e môrro do Valonzo. 17



ComVULCAPI:SO
-beleza eterna a seus pés

sua imaginação vai ainda mais longe

Você já tem Vulcapiso em seu mostruário de materiais para revestimento de pisos?
Cada vez mais usado na moderna decoração, apresenta vantagens que valem a
pena conhecer.

Vulcapiso se destaca acima de tudo no que diz respeito aos efeitos
decorativos que possibilita. É grande a sua variedade de côres modernas e atraentes,
nos tipos Liso, Terrazzo e Mármore, permitindo uma infinidade de combinações.
São perfeitas as suas reproduções de todos os tipos de mármore. Vulcapiso auxilia
sua imaginação com alta beleza c longa durabilidade.

Sim, longa durabilidade, porque é extrema a resistência de Vulcapiso
ao desgaste - superando de muito a peroba do campo. Ainda outras vantagens
econômicas apresenta Vulcapiso : não se precisa encerar, bastando, para a limpeza
e o brilho, somente um pano úmido e a enceradeira com as escôvas limpas e
sêcas. E sua mão-de-obra, mais rápida e fácil, traduz menor custo por metro
quadrado de piso.

E veja que vantagens de confôrto! Vulcapiso é antitérrnico e isolante
acústico. Dessa forma, ajuda a manter fresco o ambiente, tornando-o mais agradá-
vel . .. E proporciona um caminhar macio como sôbre tapêtes.

Inclua, também você, Vulcapiso em seu mostruarro de materiais para
revestimento de pisos ... e recomende Vulcapiso aos seus clientes.

Lembre-se de VULCAPISO
em seus estudos e projetos!

RESIDÊNCIAS
HOSPITAIS
CINEMAS
CONSUL TÓRIOS
ESCRITÓRIOS
HOTÉIS
AUDITÓRIOS

HALLS E
CORREDORES
RESTAURANTES
CLUBES
LOJAS
ESCOLAS

E em todos os ambientes que depen-
dam de uma decoração moderna e de
bom gôsto,

Peça mostruário e informações, sem compromisso,
preenchendo e remetendo-nos o cupom abaixo.

,--------------
I
I
I
I
I
I
I
I Rua Te!.:L _C~d~ ~ta:' _

VULCAN MATERIAL PLÁSTICO S. A.
Av. Rio Branco, 156 - 20.° ando - Rio de Janeiro -Est. GB
Av. Ipiranga, 1267 - 9.° ando - São Paulo - Est. de São Paulo

Assinale com um "X" o que desejar:

1.0 Desejo receber a vista do vendedor 1=1
2.° Desejo receber folheto de Vulcapiso 1=1

Nome

VULCAN MATERIAL PLÁSTICO 5. A.
FILIAIS E REPRESENTANTES EM TODO O BRASIL

56.012
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o Fôgo

Um dos fenômenos mais antigos e complexos do
conhecimento humano, é o fogo cientificamente,
uma reação de oxidação bastante rápida acompa-
nhada por fenômenos óticos (clarão) • térmicos
(elevação de temperatura - alcançando milhares
de graus C como nas bombas incendiárias), reações
quimicas, perturbações atmosféricas locais, etc.
Essencialmente a combustão necessita de três ra-
tôres:

combustível
comburente calor

o que constitue o "triângulo do fogo"

A supressão de um dêsses ratôres, na quase teta-
lidade dos casos, é suficiente para eliminar a com-
bustão.

Processos de Extinção

Partindo do "triângulo do fogo", contamos com
dois processos básicos de combate a incêndio:

- o abafamento, cuja finalidade é de impedir a
a chegada do oxigênio (comburente), que cons-
titui 23% do ar normal.

NOTA: os combustíveis líquidos e, de um modo
geral, todos os do tipo "gorduroso" neces-
sitam de grande quantidade de oxigênio
para completar a combustão.

- o esfriamento, processo de redução da. tempe-
ratura até um ponto inferior ao "flash-t>oint"_

Nota: os combustíveis do tipo «sêco» (madeira, pa-
lha) passando diretamente do estado sólido
para o gasoso são capazes de desprender
gases inflamáveis; a combustão se efetua à-
temperatura relativamente baixa (como nos
gasogêni08 utilizados durante a guerra)~
com necessidades diminutas deoxigênia. .

o arquiteto e o incêndio;,
(11)

Jean Píerre Klotz

:tstes dois processos constituem a última palavra
em técnica de combate ao incêndio, e suas aplica-
ções são as mais variáveis.

MeiOs de Combater o Incêndio

Para um melhor entendimento das modalidades de
combateao incêndio, convém completar as indica-
ções relativas ao "triângulo de fogo", esclarecendo
alguns fatôres.

1. Fator Tempo - até a queima total do combus-
tível a intensidade de qualquer incêndio cresce
dràsticamente, seguindo uma progressão geomé-
trica em função do tempo.

2. Fator Dalcr - é proveniente de qualquer com-
bustão e transmite-se por três processos: condução,
eonvecção e irradiação. O conhecimento dêsses pro-
cessos de transmissão é de grande importância na
escolha dos materiais de construção, que devem
ser estudados sob duplo ângulo:
- à temperatura normal
- à temperatura provável no caso de incêndio

3. Classificação básica dos combustíveis

Classe A -- "combustíveis sêcos"
ponto de inflamação baixo; quantí-
dade de oxigênio diminuta; utiliza-
ção do esfriamento para incêndio em
evolução, e de abafamento para in-
cêndio superficial ou de pequena
extensão, suscetível de ser recoberto
inteiramente pelo agente abafador.

Olasse B -"combustíveis gordurosos"
passam pelos estados sólido-líquido
pastoso-gasoso em função da tempe
ratura (ex. gordura). O processo de
'extínção indicado é o abafamento.
Ponto de inflamação freqüentem ente
bastante elevado; sucetíveís de explo-
são dentro de uma determinada faixa 'lfl



proporcional ao oxigênio. Em estado
gasoso necessitam de grande quanti-
dade de oxigênio.

(As categorias de risco A e B permitem o uso de..
agente extintor contendo água).

Classe C - inclue todos os riscos onde a eletrící-
cidade tem importância predominan-
te. A alta condutibilidade elétrica da
água, oferece, quando usada como
agente extintor de incêndios elétricos,
imenso perigo às vidas existentes no
local. Assim sendo os agentes indica-
dos para esta classe não podem ser
condutores de eletricidade.

Classe D - Aquela classificação tradicional acres-
centou-se, recentemente, mais esta
categoria reunindo corpos que, sob a
ação do fogo reagem de maneira pe-
culiar, tais como os metais em estado
pulverulento (magnásio, aluminio).

Os fatôres acima permitem relacionar os principais
agentes extintores:

1. água do balde, passando pelos extintores tipo
"soda ácido" (onde uma reação química age
para impedir a carga d'água), até os carros dos
bombeiros.

2. água pulverizada - onde o agente-motor pode
ser: ar comprimido, gás carbônico, nitrogênio,
ou instalações hidráulicas com caixa d'água
elevada ou bomba.

3. espuma - para impedir a admissão de oxigênio
no foco do incêndio. Resulta de reações quími-
cas nos extintores, ou de reações de saponíü-
cação (espuma pneumática) nas instalações
de grande capacidade.

4. neblina d'água - difere muito do jato direto
e possui algumas particularidades vantajosas:
. É má condutora de eletrícídade; cada gôta, fi-
níssíma e isolada das demais, em contato com
o calor vaporiza-se decuplicando sua ocupação
no espaço, provocando ação abafadora; eleva a
porcentagem de umidade do ambiente, dificul-
tando a combustão dos riscos de classe A (com-
bustíveis sólidos).

NOTA: Não se deve, entretanto, usá-Ia em ambien-
tes onde exista carbureto, pois a neblina
se espalhando e entrando em contato com
o carbureto produz o acetileno gás alta-
mente explosivo.

As técnicas modernas de utilização da neblina
d'água são quase revolucionárias. Contra riscos
elétricos, de tensão industrial ou de alta tensão,
ela pode ser usada a distâncias médias (3 m).
Para líquidos pesados emprega-se com grande
sucesso, a neblina d'água grossa, devidamente
dirigida para a superfície do líquido, de modo
a se conseguir uma emulsão superficial e o con-
seqüente resfriamento.

5. agentes extintores químicos
C02

além de ser de fácil aplicação, o gás
2Q carbôníco como agente extintor

possui dupla função: resfria a pe-
quena distância devido ao seu baixo
ponto de vaporização (- 78° C) e
provoca o abafamento temporário
suficiente para dominar o incêndio
de classe B ou C em fase evolutiva
primária.
O gás carbônico, C02, que não deve
ser confundido com o monóxido de
carbono CO (excessivamente tó-
xico) , apresenta um ponto fraco:
sua ação se verifica somente du-
rante a descarga. Basta a presença
de uma partícula incandescente
para reínícíar um incêndio que pou-
cos instantes antes dava a ímpres-
são de dominado.

pó
químico
sêco

o pó químico sêco composto essen-
cialmente de bicarbonato de sódio
em contato com as chamas despren-
de C02. :mste agente extintor, é de
aplicação recente. Passou a ser
usado após a descoberta de proces-
sos que tornam hidrifugo, sem alte-
ração de suas características quí-
micas. Sendo muito mais pesado que
o ar e menos sensível à corrente
.ascendente produzida pelo incêndio,
torna-se de aplicação mais precisa
que o C02 liquefeito. Os resíduos
da decomposição do bicarbonato de
sódio e o bicarbonato não decom-
posto tem ação abafadora durável
tornando desta forma, duplo o seu
efeito.

compostos
_ halogena tos

Apesar de ser agentes extintores
sem toxidade, é curioso notar que
contêm em sua composição - cloro
(gás altamente venenoso); bromo
(gás tóxico e inflamável) e o me-
tano (gás altamente combustível e
explosivo) ..Os processos de extinção
a base de halogenatos não são ainda
encontrados no mercado brasileiro,
salvo o tetracloreto de carbono cujo
uso está sendo abandonado.

Diversas Utilizações dos Agentes Extintores

Os agentes extintores (portáteis ou instalações
fixas) devem ser localizados e utilizados de acôrdo
com a natureza dos riscos e condições específicas
do local. A falta de cuidado e de conhecimento
dêsses detalhes podem acarretar sérios danos, quan-
do de sua utilização indevida.
Já verificamos fatos de estarrecer.
Certa vez visitando uma fábrica de tecidos notamos
um extintor de soda ácido (grande condutor de
eletricidade) localizado junto à porta da sala dos
teares que dava. acesso a uma sub-estação, é certo
que um funcionário, cheio de boa vontade, lançaria
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mão daquele extintor e, provàvelmente, morreria
fUlminado.
Em um laboratérío de produtos farmacêuticos, onde
se usa papel celofane e outras matérias leves para
embalagem, um vendedor inescrupuloso fêz uma
demonstração de grande eficácia com um extintor
de gás carbônico, apagando a chama de gasolina
derramada em seu chapéu. Convencido da grande
eficiência do processo, o laboratório distribuiu vá-
rios extintores de C02 na secção de embalagem.
Quando ficou demonstrado que o gás carbônico-
muito útil contra a gasolina -, sob pressão no
extintor, espalhava o celofane, a madeira e outras
matérias leves, aumentando a área do sinistro.
houve uma decepção geral.

Sistemas de Alarme

Todo agente extintor de capacidade limitada, seja
portátil ou fixo, possui ação eficaz até certa pro-
porção do incêndio. O prazo decorrido entre o início
do fogo e sua descoberta. é capital para o trabalho ..
de salvamento.

"os primeiros 5 minutos de um incêndio
valem tanto quanto as 5 horas que se se-
guem", dizem os americanos. Os europeus
observam "um segundo - uma gôta, 10
segundos - um copo, 1 minuto - 1 balde,
2 minutos - 1 barril, depois não se sabe
cuantos carros de bombeiros serão neces-
sários".

É, portanto, o alarme. que possibilita atacar um
incêndio incipiente, domíná-lo na maioria dos
casos ou contê-lo na pior das hipóteses. Já não se
usa, atualmente, como alarme a detecção térmica
simples que acusa somente à chegada a uma tem-
peratura prefixada. Os processos mais modernos
utilizam a detecção termo-velocimétrica (aumento
brusco de temperatura). Em vários casos o mais
aconselhável é a pré-detecção de fumaça, também
chamada de detecção eletrônica, que acusa as ma-
nifestações primárias de qualquer incêndio, como
despreendimento de destilato (invisível) ou a pró-
pria fumaça. . .
Em conjuntos industriais de certa importância, o
alarme manual acionado por vigias rondantes pres-
ta inestimáveis serviços, pois possibilita a locali-
zação imediata do setor ameaçado.

Rela~o Entre Engenharia de Incêndio e os
Arquitetos > •

Em face das constantes evoluções e descobertas da
técnica, da complexidade crescente dos problemas
cotidianos, é, pràticamente impossível ao arquiteto
sõzínho resolver todos os pormenores da obra por
êle projetada. Como responsável pelo projeto arquí-

• tetônico e por sua futura habitabilidade e utiliza-
ção, necessita o arquiteto, durante o planejamento,
da cooperação de diversos técnicos especializados,
e entre êles do técnico em assuntos de prevenção
e combate a incêndio. .
Esta cooperação garantirá obras duráveis, de alto
rendimento industrial (evitando paralizações par-
ciais ou totais), como também grandes economias
nas apólices de seguro-contra-incêndio. E há tan-
tos meios de se evitar a eclosão e a propagação de
um incêndio que o arquiteto deve, como. observa
o poeta "n'en parIer que rarement ... y penser tou-
[ours", .

PBÊMIO
-'P'CINQÜEHTEHÁBIO
BRRrOR",!
CONCURSO DE MOBILIARia
PARA OS
ARQUITETOS DO BRASIL

Comemorando o seu jubileu ~meio século
de atividades - a Brafor, sob a égide do
Instituto de Arquitetos do Brasil, Ceparta-
.mento de São Paulo, anuncia o Prêmio
"Cinqüentenário Brafor" de Mobiliário.

. • o Prêmio está aberto a todos os arquitetos
habilitados e sócios do Instituto de Arqui-
tetos do Brasil. A inscrição é feita no ato
da Entrega dos invólucros contendo o projeto.

• O objetivo do Prêrno «Cinqüentená-Io Brafor"
de Mobiliário é reconhecer, salientar e difun-
dir a elevada colaboração técnica e artística
dos arquitetos na criação do mobiliário.

• Cr$ 350.000,00 em prêmios para os me-
lhores projetos de mesa e correspondente
poltrona para uso de escritório de prcfissional
liberal ou diretor de emprêsa. Os projetos
não premiados poderão ser adquiridos pela
Brafor pelo valor de Cr$ 50.000,00. Além
do Prêmio, a Brafor assegura aos móveis
premiados ou adquiridos o «royalty" de 3%
sõbre cada unidade vendida, ficando vincu-
lado ao produto o nome do autor.

.• A Brafor fabricará protótipos dos projetos
premiados ou adquiridos para expor junto
com os demais nas diversas capitais do País.

Os prêmios serão assim concedidos:

1.0) 200.000,00
2.0) 100.000,00
3.0) 50.000,00

• Os projetos deverão ser enviados, até o dia
10-8-62, ao Instituto de Arquitetos do Brasil
- Rua Bento Freitas, 306, 2.0 ando- S. Paulo

.• Folhetos informativos poderãoser obtidos nas
sedes regionais do Instituto de Arquitetos do
Brasil, ou nás lojas Brafor de todo o Pals,

BBorOB

50
~ 1912-1962

BRAFOR
Brasileira Fornecedora Escolar S.A.
Rua México, 21-A - Fones: 22·0180
e 32-7178 - Rio de Janeiro 21

sAo PAU~O - PORTO A~EGRE - BELO HORIZONTE· RECIFE - SALVADOR



Convênio
IA8GB. Estado da Guaaabar.

o sucesso. obtido pela arquitetura
brasíleíra tem atraído, de ano para ano,
um maior numero de candidatos às es-
colas de arquitetura do país, aumen-
tando desta forma a quantidade de
arquitetos em busca de afirmação e
realização profissional. As oportunida-
des de trabalho para arquitetos 'con-
tinuam entretanto 'pequenas, restringin-
do-se a diminuta demanda das classes
ricas e a provocada por um número
reduzido de obras governamentais.

O Instituto de Arquitetos do Brasil,
órgão representativo de todos os arqui-
tetos brasileiros, compreendendo e sen-
tindo plenamente a situação angustían-
ti ante da maioria da c.asse, tem de-
senvolvido grande trabalho para am-
pliar o campo profissional e as ofertas
de trabalho.

Assim é que empreendeu a luta pela
retormulação da legislação profissional
e tem procurado participar ativamente
junto aos órgãos que teriam a res-
ponsabilidade do estabelecimento de
uma política geral de planejamento ur-
bano e de uma posição realista em face
da crise habítacíonal que assola o país.
Ao mesmo tempo, vivendo a época em
que a nação se industrializa, se esforça
por despertar, entre os' arquitetos, o
interêsse pelo desenho industrial, abrín-
do-Ihes a perspectiva dêste enorme
campo da forma.

Dentro dêste esquema de ação, apro-
veitou-se a experiência, altamente com-
pensadora para arquitetos e poder pú-
blico, realizada pelo IPESP de São Pau-
lo. Para se atender ao grande número
de obras que seriam executadas dentro
cfo Plano de Ação do Governador Car-
valho Pinto, o IPESP adotou uma so-
lução inusitada no meio administrativo
brasileiro, a de contratar, diretamente,
com arquitetos fora dos quadros fun-
cionais do Estado, os projetos que cons-
titulam aquêle Plano, em vez de criar
uma ou mais seções abarrotadas de
arquitetos mal remunerados e conse-
qüentemente pouco produtivos. O De-
partamento da Guanabara do Insti-
tuto de Arquitetos do Brasil, levou en-
tão a idéia, que tinha produzido tão
bons resultados em São Paulo, ao Go-
vêrno do Estado, o mais nôvo da Fe-
deração e em fase de nova organização
administrativa, dêste obtendo imediata'
compreensão e pleno apôio.

Como fruto dêste trabalho firmou
o Instituto, no mês de março pp, um
têrmo de ajuste com o Estado da Gua-
nabara para a indicação de profis-
sionais que devem projetar e acompa-
nhar a execução de obras públicas. O
ajuste assinado vem abrir para os ar-
quitetos um amplo campo de trabalho,
até então a êles fechado, como pro-
fissionais liberais.

Emperrados por uma máquina bu-
rocrática, não adaptada ao processo de
trabalho próprio da profissão, assober-
bados pela quantidade de projetos a
realizar, não podiam os órgãos técni-
cos do Estado, muitas vêzes, desíncum-
bír-se em tempo útil de suas tarefas.
Verbas eram perdidas. Projetos íncom-
plstc•.s levados à concorrência, onera-
vam sobremodo o custo da construção
e o tempo de execução da obra, com
evidentes prejuízos para o' Estado e a
comunidade.

O trabalho do Instituto não foi,
entretanto, compreendido, justamente,

22 por um pequeno grupo de arquitetos,

que passaram a fazer objeções 8,0 ajus-
te firmado. Baseavam-se, príncípalmen-
te, na. hipótese de que o convênio tra-
ria o desprestígio e a desconsídera-
ção 1;l0S arquitetos funcíonáríos públi-
cos.

q'ivesse o arquiteto no serviço públi-
co lima posição extremamente satís-
fatóría, poderíamos admitir uma certa
base para a hipótese levantada. Mas
qual é a posição real do arquiteto no
servíço público, seja êle municipal, es-
tadual, autárquíco ou federal?

Inícíalmente, caracteriza-se por uma
remuneração incompatível com a na-
tureza do servíço prestado, o que, por
si só, acarreta uma gama enorme de
situações em nada profícuas à profis-
são. '

Em seguida, tem-se uma subordina-
ção híerárquíca e administrativa que,
na maíoría das vêzes, tende a inibir o
processo criador inerente à profissão
do arquiteto. As chefias dos diversos
setôres integrados por arquitetos são
exercidas'por engenheiros e os servícos
geralmente denominados de ... engenha-
ria ou de obras.

A engrenagem burocrática existente
não permite, salvo raras exceções, or-
ganização de trabalho capaz de per-
mitir uma perfeita concepção e de-
senvolvimento do projeto. Quase sem-
pre o arquiteto vê a sua obra, pela úl-
tima vez, ao desprender da prancheta
o anteprojeto. A partir daí, outras pes:"
soa.'> vão agregando à sua concepção
inicial, uma estrutura, detalhes cons-
trutivos, sistemas de instalações e etc.
As vêzes, é o próprio empreiteiro en-
carregado da execução da obra que
se incumbe dêsses acréscimos.

É evidente que cabe 1),0 Instituto de
Arquitetos lutar por melhores condições
de trabalho não Só para O arquiteto
empregado público como para aquêle
que presta serviços à entidades priva-
das. A melhor maneira. de conseguí-lo,
entretanto, é a nosso ver, proporcionar
maiores oportunidades de trabalho a ser
realizado como atividade profissional
liberal.

O convênio, por outro lado, não re-
tira as funções específicas do arquite-
to funcionário público. Pelo contrário,
restitui-lhe seu verdadeiro papel. O ar-
quiteto no Serviço Público, dentro do
regíme do convênio desempenhará fun-
ções de assessoria técnica; se encarre-
ga~ da elaboração dos programas e da
escolha dos terrenos; fará o contato com
Os COlegas contratados, orientando-os
quanto as exigências dos programas e
das condições exígídas pelo Govêrno;
examinará e aprovará os anteprojetos
e projetos apresentados; organizará as
concorrências para a execução das
obras; estando, desta rorma, nodesem-
penho legítimo do exercício proríssíonal,

Ao que ficou dito 'acLma pode-se
ainda juntar o fato ocorrido com os
arquítetos da. Fundação otavio Man-
gabeira, 'que foram os primeiros a se
entusiasmarem e a lutarem pela ado-
ção do convênio em sua entidade, o que
já foi conseguido.

Transcrevemos abaixo o texto in-
tegral do ajuste rírmado, que em pou-
co tempo já deu frutós, como a adoção
de critérios semelhantes para escolha
de arquitetos pela Fundação' otávio
Mangabeira, no Rio, e pela Caixa Eco-
nô~Jéa Federal, em Sãõ Paulo:

Têrrrut de Ajustê que faz a .Estado da
Guenebeee com o Instituto de Arquitetos
do Brasil, Departamento 'da Guanabara,
para a indicação de proiissionsis qualifi-
cados que devem projetar e acompanhar
a execução de obras públicas.

Aos quinze dias do mês de março de
mil novecentos e sessenta e dois, no Ga-
binete do Exmo. Sr. Governador do Esta-
11;0, presente de Um lado o Exmo. Sr.
CARLOS FREDERICO WERNECK DE
LACERDA, Governador do, sstaao da
Guanabara, e do outro o DR. MAURI-
CIO ROBERTO, Presidente do Instituto
de Arquitetos do Brasil, Departamento
da Guanabara, e perante mim

e das testemunhas ,abaixo assinadas,
foi dito peLo Sr. Governador do Estado
o seçuinte :
Considerando que os '~rojetos pa-

drões" aâotaâos no Estado, como méto-
do e disciplina de execução de obras pú-
blicas, não atendem às condições pe-
ctuliares de cada obra e nem satisfazem
iôâae as suas especiticações,

Considerando que a adoção dêsse mé-
todo de traoauio exige adaptação ao
terreno ao "projeto padrão", o que é têc-
nicamente condenável por tirar dos pré-
dios suas condições básicas de orienta-
ção, insolação e locação,

Considerando que adaptar O terreno
ao "projeto padl'ão" é ilógico e dispen-
droso, seja pelos serviços extraorâinâ-
rios que sempre exige, seja pelo retarda-
mento na conclusão da obra,

Considerando, mais, que o Estado não
dispõe de serviços encarregados de ela-
borar proieto« completos para cada obra
e de acompanhar tõõa a. sua execução,

Considerando que não deve o Estado
aumentar, ainda mais, suas despesas
com a criação de novos serviços O\U com
n0711Jeação,de novos arquitetos, devendo
o custo total de cada obra C01'Terà conta
da respectiva dotação orçamentária,

Considerando, finalmente, que a solu-
ção técnica e econômica é o encarre-
gar-se a profissionais qualificados, que
não pertençam aos quadros do Estado,
a eUlboração de projetos co1npletos para
cada obra com tôâas as suas especifi-
cações e com a responsabilidade de
acompanhar sua execução até o final,

RESOLVE celebrar com o Ins-
tituto de Arquitetos do Brasil o seguinte
acõrâo :
1) O Bstaâo da Guanabara, nas obras

que vver a. executar e para as quai« os
proietos padrões não satisfaçam suas
peculiaridades, solicitará 'ao Instituto
de Arquitetos do Brasil a indicação de
arquitetos especuüieaâos, qualifioados
petas construções já realizadas, cursos, e
títulos (jp.e possuam, para proietâ-las
e acompanhar sua execução até o final.
2) O Estado da Guanabara, pelo De-

partamento próprio, contratará para
cada obra um dos arquitetos indicadios,
devendo seus honorários ser pagos de
acõrâo com as tabelas básicas do Ins-
tituto de Arquitetos do Brasil.
3) As despesas que resuttarem. do

contrato correrão diretamente à conta
da verba da obra.

4) Além das especificações que o Es-
tado exigir para oada C<lSO, deverá o
arquiteto desincumbir-se dos seguintes
serviços:
1) ANTEPROJETO: Desenhos sumári-

os, em número e escalas suficientes para
rios, em número e scalas suficientes para
a perfeita compreensão da obra pUlne-
fada; estimativa do custo da obra; reta-
ção, com indicação da localização, dos
'principais materiais a serem tutilizados
(tipo de cobertura, tipos de pisos, tipos
<te revestimentos, etc.).



11) PLANO GERAL: Plantas, seções
e elevações. apresentando, claramente, a
obra planejada; determinação dos sis-
temas estrutural e das instalações aão-
todos, com a indicação dos seguintes
elementos:

a) pontos de distribuição de água e
eeçôto primário, através da indicação,
1laS plantas, dos aparelhos sanitários,
pias, aquecedores, tanques etc.;
b) distribuição dos apoios e tipo de

laie aâotaâo; .
c) distribtuição dos pontos de luz,

tomadas, interruptores, telefones etc.;
à) pontos âe àistribuição de gás,

através âa indicação, nas plantas,d'os
toções, aquecedores, meâuiores etc.;
e) qualquer outro tipo âe instalação

constante àa obra planejada como ar
conàtctonado, exaustão etc.;

111) DETALHES ESTRUTURAIS: De-
senhoe ãe todos os elementos estrutu-
rais necessários à execução âa obra,
como: locação dos apoios, fundações, cin-
tas, muros âe arrimo, pilares, vigas, lajes,
coberturas etc.

No caso de fundações espe'ciais, tipo
estaca, tubulação, etc., o arquiteto f01'-
necerá, apenas, a locação dos apoios e
as cargas nas fundações. Ficará por
conta da firma etnpreiteira das funda-
ções especiais o respectivo cálculo.
A sonâaçem do terreno será, sempre,

tornecuia ao arquiteto pelo Estado.
IV ) DETALHES DAS INST ALAÇOES :

Desenho e esquemas das rêâes de ins-
talação elétrica, hidráulica, telefone, gás
etc. e a fixação dos pormenores neces-
sários à perteita execução do projeto.

V) ESPECIFICAÇOES: Tipos e qua-
lidades dos materiais a serem emprega-
dos na execução do oroieto.

VI) DETALHES GERAIS: Desenhos
de todos os pormenores necessários à
execução da obra, em escala adequada
à sua exata interpretação: esquadrias,
armários, portas, roâapés, tetos especiais,
paredes especiais, pisos eçpeciais, reves-
timentos espeCiais, coberturas (telhados,
terraços, tipos de impermeaoüuação)
etc., etc.

VII) PLANTAS DE EXECUÇAO:
Contendo todos os dados necessários à
perfeita realização da obra e nas quais
deverão ser indicados e localizados todos
Os detalhes referidos no item VI.

VIII) ASSIST'ENCIA A REJIL1ZAÇAO
DO PROJETO: Fiscalização da execução
do pr01eto, assistência contínua, durante
a obra e verificação de que o projeto
está sendo fielmente executado.

Colaboração com as organizações en-
carregadas da execução da obra ou de
fornecimento à mesma, na adaptação
dos d&t.alhes à condições imprevisíveis ou
8upervenientes.

F: assim, por estarem justos e contrata-
dos, taorou-ee o presente têrmo que é
assinado pelas partes acorâantes, pelas
testemunhas pre"entes ao ato, e por fim
Ruth Matto Grosso Pereira, controtaaor,
matricula n.o 990245 - MEEG, que o la-
vrei de ordem superior valendo como
escritura pública, na forma elo Artigo
49 da Lei n.o 217 de 15 de janeiro de
1948, reoiçoraâa pelo Artigo G.O do Ato
Constitucional das Disposições Transi-
tórias da Constituição do Estado da
Guanabara. O presente têrmo vai selado
com Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros) de taxa
de expecliente de acõrâo com o n.o 308
de 21 de dezembro de 1948 - Rio de Ja-
neiro, 15 de março de 1962 - cnss. Car-
ZosLacerda - Maurício Roberto - car-
Ios Octávio Flexa Ribeiro - Maurício
Dias da Silva - Mário Pinheiro - Ruth
Matto Gr0880 Pereira.

sua indústria repousa
em base s6lida com

tacos
industriais
PARQUET PAULISTA

Economia de manutenção e melhor apresentação,
eis as duas principais vantagens que lhe assegu-
ram os tacos industriais do Parquet Paulista. Este
é um excelente investimento porque os tacos in-
dustriais ainda estarão em perfeita forma quando
os 'seus netos assumirem a direção da sua fábrica.

Parquet PauUsta S.A.
RIO: Rua México,1164 4.0 andar s/42 Tels. 22-9278 e 42-7283
S.PAUlO: Rua Augusta, 1771 - Esq. Av. Paulista {Conjunto

Nacional! Ioic 127 - Tel. 80-2181 - Ramal 59

• prolongam a vida dos máquinas
evitando que o pó natural do
desgaste, atue nos mancais.

• protegem as ferramentas de
precisõo em casos de quedas
ocidentais.

• oferecem maior proteção ao
operário centro as descargas
elétricas.

• dõo maior rendimento ao tra-
balho face ao maior contôrro
(mcclez) e melhor aspecta.

• facilitam a limpeza e duram
muito mais.

• empregados em armazéns, silos,
ele.

• Cada taco com fibra ver-
tical resiste até 584 kgj
por cm2.
largura 0,07;
comprimento 0,14;
alturas 0,03; 0,05 e 0,07;

• Algumas das indústrias
que já usam e aprovaram
o piso industrial:
Cio. Siderúrgica Nacional
- Fábrica Bangú (tecidos)
- Fábrica Gillette - Fá-
brica Marvin, - Cio. Fia·
çõo e Tece afiem Rio de
Janeiro - Graficos Bloch
- Parque Aeronáutico dos
Afonsos - Oficinas do
D.N.E.R. - Edu õr« Rio
Gráfica e Pett obrés,



Notícias
Plano Diretor de Caruaru

A base de pesquisas e de sua análi-
se e conclusões, foi 'elaborado o Plapo
Diretor da cidade de Caruaru, curas
principais características são as seguin-
tes: área urbano-suburbana ficou divi-
dida em 12 unidades residenciais inter-
nas e 16 externas, rem tôrno de um cen-
tro urbano' principal, constituído do atual
centro da cidade e do espaço ora ocupa-
do pelo Campo de Monta, a ser integra-
do naquele por uma nova ponte sôbre o
rio Ipojuca. As unidades residencíaís t~-
rão áreas de 20 a 70 hectares, com límí-
tes de população entre 3.000 e 12.000ha-
bitantes. Cada uma delas possuirá seu
centro local, destinado à administração
descentralizada, comércio, escolas. re-
creação e cultura.

ZONAS INDUSTRIAIS

o plano prevê duas zonas indus-
triais: uma a leste, na direção do Ce-
dro; e outra a oeste, para as bandas d'c
Caiucá. São respeitados, porém os
núcleos industriais ora existentes, cuja
remoção implicaria em despesas enormes
para o erário municipal. A descentrali-
zação das indústrias ainda permitirá a
distribuição da população operária por
diversas áreas do sítio urbano de Carua-
ru, impedindo, ao mesmo tempo, a ror
mação de favelas, sem qualquer plano e
sem o menor confôrto.

SISTEMA DE TRAFEGO

o tráfego urbano será ordenado, se-
gundo o Plano Diretor, através de 12 vias
radiais, 4 perimetrais e 3 díagonaís, Estas
últimas se desenvolverão pela' beira-rio,
uma; pela faixa da estrada de ferro,
outra; e paralelamente à nova estrada
de Campina Grande (BR-IO), a terceira.
Evidentemente, os trilhos da Rêde Fer-
roviária do Nordeste terão de ser remo-
vidos do centro da cídade. Aliás, o De-
partamento Nacional de Estradas de Fer-
ro já está estudando o traçado de uma
variante de contôrno, passando pelo nor-
te do grande aglomerado agrestíno, As
vias principais de trânsito, rápido cir-
cularão as zonas resídencíaís, sem pene-
trá-Ias, porém.

CRESCIMENTO DA CIDADE

De acôrdo com as melhores técnicas
urbanísticas, o Plano Diretor de Carua-
ru prevê o crescimento da cidade' nos
próximos trinta anos, estimando-se a
respectiva população em 100.000 habi-
tantes, no ano de 1970; 140.000, dez
anos mais tarde; e 182.000, em 1990.
Nos fins do século, a cidade ocupará,
possivelmente, uma área de 1.200 hec-
tares, ficando uma reserva de. outros 800,
para expansão futura. Na hipótese de um
crescimento maior - e uma cuidadosa
previsão estatística permite afirmar-se
que a cidade continuará crescendo, até
atingir cêrca de 300.000 habitantes - a
solução há de ser a constituição de cida-
des satélites em tôrno da capital do

24 Agreste.

m~Encontro de Arquitetos e
Estudantes de Arquitetura

Sob o patrocínio do Instituto de Ar-
quitetos, MG e o Diretório Acadêmico
da Escola de Arquitetura da UMG rea-
lizou-se em Belo Horizonte entre 7 e
11 de maio do corrente anoo IUo En-
contro entre Arquitetos e estudantes
de Arquitetura com o temário:

L - Atividades Profíssíonaís
Presença do arquiteto no planeja-

mento nacional
Política habitacional
O arquiteto na atual conjuntura só-

cio-econômica.
II - Formação do arquiteto
Apreciação dos resultados obtidos

pelo grupo de trabalho constituído no
lIo Encontro de Arquitetos e estudantes
de Arquitetura, com o fim de centra-
lizar as formulações sôbre as diretrizes
da reforma do ensino.

A formação do arquiteto face à rea-
lidade nacional e a diferenciação da
mesma diante da conjuntura regional.

Atividades supletivas à formação do
arquiteto.

Concurso Moreninha
A Administração Regional de Pa-

quetá, com a colaboração do IAB-GB,
instituiu um Concurso Público de an-
teprojetos para a Pedra da Moreninha,
na Ilha de Paquetá. O programa é com-
posto de restaurante, pequeno hotel,
balneário e urbanização do local. Ao
vencedor será entregue um prêmio de
Cr$ 400.000,00 e à garantia do desenvol-
vimento do projeto com honorários da
tabela básica do IAB. e ao segundo um
prêmio de Cr$ 200.000,00.

O edital sofreu algumas alterações:
4 - Entrega dos Trabalhos

O prazo para entrega ou re-
messa dos trabalhos, a que se
refere o item 4.1, fica prorro-
gado, devendo expirar ímpror-
rogàvelmente às 17 horas do
dia 15 de junho de 1962.

8 - Normas de Apresentação
O item 8.12 passa a ter a se-
guinte redação:
Fachadas desenhadas de forma
a que todos os elementos pos-
sam ter claramente identifica-
dos e interpretados.
Escala 1:200

Estão inscritos 99 arquitetos de
todo país.

Conselheiro sergio
No mês de fevereiro passado o Go-

vernador da Guanabara nomeou o ar-
quiteto Sérgio Bernardes assessor para
assuntos de Arquitetura e Urbanismo,
sem ônus para o Estado.

Catálogo de Materiais
Uma antiga idéia do IAB foi, final-

mente, concretizada. O departamento
de São Paulo, contando com o trabalho
editorial de uma firma especializada
lançou, êste ano, o primeiro "Catálogo
Geral da Indústria de Construção". O
catálogo é um veículo técnico-informa-
tivo que apresenta os produtos de qua-
lidade comprovada de nossa indústria
de construção, numa linguagem clara
e técnica, superando aquela estri-
tamente comercial com que vinham
sendo apresentados êstes produtos.
Além disso, públíca um pequeno infor-
me sôbre as finalidades e atividades

do !AB, suas diretorias e a tabela bá-
sica de honorários para arquitetos. 1t
enviado gratuitamente a todos os ar-
quitetos e pessoas ou firmas ligadas à
construção.

Qualquer informação deverá ser re-
metida para "Editora e Consultoria In-
dustrial CINC Ltda." - Rua Cel. Xavier
de Toledo, 161, sala 402, São Paulo.

Urbanismo e Trânsito».
«Govêrno Municipal,
o vereador Alberto André, da Câma-

ra Municipal de Pôrto Alegre, apresen-
tou projeto de lei incluindo no programa
das escolas primárias, técnicas e secun-
dárias do Município a disciplina que íntí-
tulou de "Govêrno Municipal, Urbanis-
mo reTrânsito". O Objetivo da medida é
a integração do munícípe na comunida-
de onde vive, pleiteando aquêle edil a
definição da matéria como disciplina
autônoma e sua regularidade como en-
sino. O projeto, datado de 17 de outu-
bro, tem a seguinte redação:

Inclui a Disciplina de Govêrno Mu-
nicipal, Urbanismo e Transito nas Esco-
las Municipais.
"Art. 1.0 - 1t incluída nos programas

das escolas municipais, primárias, téc-
nicas e secundárias, a Disciplina de
"Govêrno Municipal, Urbanismo e Trân-
sito". .
Art. 2.° - A Secretaria Municipal

de Educação e Assistência elaborará o
programa da Disciplina, que deverá con-
ter os seguintes elementos fundamen-
tais:
A) - O Govêrno Municipal, suas

funções e sua ímportâncía como fator de
democracia e de bem-estar coletivo;
B) - O Urbanismo, o Plano Diretor

e disposições correIa tas como normas de
crescimento ordenado e em escala hu-
mana da cidade;
C) - O Trânsito, seus regulamentos

e necessidade do seu cumprimeito por
todos os cidadãos.
Art. 3.° - Será ministrada, no míni-

mo, uma aula por semana, sem prejuízo
do curriculum atualmente adotado.
Art. 4.° - A SecretarIa Municipal de

Educação e Assistência regulamentará a
presente Lei no prazo de 60 dias.
Art. 5.° - Esta Lei entrará em vigor

na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, e as aulas serão
ministradas a partir do ano letivo de
1962".
Ensinar TRANSITO, no mundo moto-

rizado em que vivemos, é matéria da
mais alta relevância, de verdadeira se-
gurança pública. Nos Estados Unidos,
por exemplo, nas escolas primárias e
secundárias, ensina-se, sob a denomina-
ção de "Civics", não só o comportamen-
to do cidadão na sociedade, como diri-
gir-se na rua, tendo em vista sua própria
segurança e a dos seus semelhantes.
Lemos, no número de novembro da

revista "Quatro Rodas", um estudo da
redação sob o titulo de "Por Que Tantos
Acidentes?" em que fica patenteada a
falta de educação de motoristas e pedes-
tres como a causa prima do grande nú-
mero de acidentes que se verifica nas
maiores capitais do pais.
Essa Revista especializada em auto-

mobilismo informa-nos ainda que pes-
quisas realizadas na Dinamarca, sôbre
a causa dos acidentes automobllisticos,
levaram as autoridades à criação de
mais uma disciplina no currículo do cur-
so primário: Trânsito. Na Holanda, "a
garotada... presta exames teóricos e
práticos - sôb~ normas de circulação
urbana e rodoviária",



A identificação do homem como res-
ponsável primário pelos acidentes de
trânsito urbano e rodoviário é uma cons-
tante de tôdas as pesquisas realizadas
na Alemanha, no Japão, na Espanha e
em numerosos outros países.
Cumpre, portanto, educar o homem.

Dai a importância do projeto apresen-
tado à Câmara de Vereadores de Pêrto
Alegre pelo Sr. Alberto André, para o
ensino d", "Govêrno Municipal, Urbanis-
mo e Trânsito". Quanto a esta última
categoria, deveria o assunto ser tratado
pelos overnos estaduais e, quiçá, pela
União, como matéria obrigatória no
curso secundário.
As campanhas dispersas, assístemátí-

cas, não resolvem. As cidades brasíleí-
ras, para sua própria tranqüilidade, pre-
cisam de um programa de educação sô-
bre trânsito, levado a cabo de modo
técnico, permanente, contínuo e siste-
mático.

Novos Sócios
sôcio« Titulares aceitos em 30..11.1961

Francina Cunha Moreira Lima, Acyr
Guimarães, Octavio Moreira da Silva
Junior.

sôeio« Titulares aceitos em 31.12.1961.

Márcio de Miranda Lustosa, Fernando
Ernesto Nascimento Silva.

sôctos Aspirantes aceitos em 21.12.1961.

Sylvia Maria Spinola Lavenõre-wan-
derley, Dalton Gomes Monteiro.

S6cio Titular aceito em 11.1.1962.
,
José Carlos de Paula.

S6cios Aspirantes aceitos em 18.1.1962.

Antônio Carlos DeI Negro, Humberto
Bruno ·Simonato, Gil Berto Carregal,
Bernardo Rubinstein, Luiz Cláudio de
Castro, Carlos Barbedo.

S6cios Titulares aceitos em 18.1.1962.

RESMAT
LTDA.

Luiz Antônio Macedo Rangel, Andrés
Hulerig Bueno, Atalá Moreira de Sã,
Miguel Dib Caddah Filho.

S6cios Titulares aceitos em 1.2.1962.
A PROrnEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

DEVE COMEÇAR NO PROJETORuben Breitman, Newton Santos Fer-
reíra, Hélio Vianna Junior, Enio Passa-
fini, Petronio de Abreu Víeíra, Oswaldo
de Souza Calazans Rodrigues.

sôcioe Titulares aceitos em 8.2.1962.

Theodoro Schmidt, Valdir Losso, João
Maurício Fernandes de Miranda, Rubens
Santana, Rizza Paes Fernandez Conde,
Sergio Luiz Castilho de Brito e Silva,
José Antonio de Souza Neto, Claudio
Cesar Pereira da Silva.

• EQUIPAMENTOSDE InDRANTES PRE-
DIAIS E INDUSTRIAIS.

• EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS
"SPRINKLERS. GRINNELL".

• SISTEMAS DE PROTEÇÃO PARA RIS-
COSESPECIAIS: "MULSIFYRE", "PRO-
TECTOSPRAY", ESPUMA, Pó S1WO E
C02.

• PORTAS CORTA-FOGO DOS TIPOS
"BLINDADO" E ''KALAMEIN''.

• REDES DE CANALIZAÇÕESPARA FINS
INDUSTRIAIS.

Sôcio« Aspirantes aceitos em 8.2.1962.

Walter Augusto de Souza, Ligia Gomes
de Oliveira, Myrian de Padua Lima,
Yara Santos Barreto.

S6cios Titulares aceitos em 22.2.1962

Ricardo Labre, Eitel Roberto Poggi No-
gueira de Sã, Stelio Emanuel de Alen-
car Roxo.

RIO DE JANEIRO: AV. GRAÇA AR~NHA. 333 - s/506. T. 42-1278
S. PAULO: RuA MICHIGAN, 1495 (BROOKLIN NOVO) T. 61-0602



SóCio Titular aceito em 22.3.1962.

Carlos Alberto Braga Diniz

Sócio Titular aceito em 29.3.1962.

Aquiles Alberto Corrêa de Sá e Albu-
querque, Rlcardo Cruz Vargas, Antuan
Charif Simão.

Sócio Aspirante aceito em 29.3.1962.

Sueli Monteiro dos Santos.

Prêmio Formlplac
A Companhia Industrial de Lamí-

nados ofereceu em fevereiro último, no
Iate Club, um almoço aos Arquitetos.
Na oportunidade foi oficialmente lan-
çado o "Prêmio Formiplac de Arquite-
tura". O Presidente do Conselho Supe-
rior do IAB, arq, Icaro de Castro Mello,
IAB-SP, e o Diretor da CIL, sr. Valde-
mar Bombonatti dirigiram-se ao gran-
de número de profissionais do Rio e de
São Paulo presentes comentando a
maior aproximação indispensável entre
o arquiteto e ª' indústria.

vn Congresso da mA
Recebemos do COlégio Nacional de Ar-
quitetos, Seção Cubana da UIA respon-
sável pelo próximo VII Congresso desta
entidade a se realizar <emsetembro de
1963 em Havana - Cuba, uma carta
convidando um representante da Re-
vista IAB-qUANABARA para participar
dêste evento. Reforçam, ainda, a grande
satisfação que lhes causaria a presença
de um grande número de nossos arqui-
tetos e para tal nos enviaram a seguin-
te mensagem:

A LOS ARQUITECTOS BRAS/LEROS

La Unión Internacional de ArCJtUi-
tectos (UIA) celebrará su VII CON·
GRESSO en Lá Habana, Cuba, en
et mes de septiembre de 1963, stendo
et Tema aei mismo "LA ARQUITEC-
TURA em LOS PA/SES EN V/AS
DE DESARROLLO". El Coleçio Na-
cional de Arquitectos de Cuba, sec-
ción material y técnica del evento.
Los arquitectos cubanos, conscientes
de ta responsabilidad contrââa, se es-
tuerzasi en et cabal cumplimento de
Ia misma, y en ese sentido âesearian
que tos colegas de todos Zoa paises
concurran. a este encuentro fraternal,
donde nos proponemos estuâiar et
rol que deben desempenar to« arqui-
tecios en relación con el aspecto'
constructivo y su planificación asi
como ta forma de encarar y realizar
tas tareas CNJ,ea eüos compete en el
processo dinámico del ãesarouo de sus
respectivos paises.
Los arouictetos cubanos quieren
aprovechar esta OPortunidad para
estrechar lazos de amistad con los
colegas de ese pais y a ese fin Zoa
invita cordialmente a participar en
tae actividades de este Congresso, en
et que esperamos ueçar a clmcZusio-
nes que nos quien a todos en el
cumplimiento de las obZigaclones
contraídas con nuetras patrias res-
pectivas y con toda ta humanidad,
que siendo inherente a nuestra pro-

~ tesiõn. nos permitan contribuir a Ia

satieiacctõn. de tas legítimas aspír~-
ciones de bienestar material y esp~-
ritual deZ hombre y contribuir asi aI
proçreso de la sociedad humana y tü
attaneamíento de la paz mundial,
propósito éste que [ue motor en Ia
creacion. de ta U/A.
otrecemos a los distinguidos cole-
gas, enviarles· proximamente et Re-
otamento deZ Congreso, asi como tas
normas que servirán para et âesar-
rouo del tema y presentación de po-
nencias, al igual que todos tos do-
cumentos e intormacumes necessa-
rias para mantenerlos aZ corriente
de nuestrae actioiâaâe« al respecto.
Esperando qque los colegas acepteti
esta invictación cordial y participen
en este VII Congreso de ta UIA, nos
reiteramos de usteâes muy atenta-
mente,
por et Colegio Nacional de Arqui-
tectos de Cuba

Arq, Raul Macias Franco, Presi-
dente.

A lista para os interessados já foi aberta
há algum tempo pela Divisão de Assun-
tos internacionais do IAB, e continua
a disposição em nosso departamento.

IAB-GB comemora

A Semana de Arte Moderna está
fazendo, em 1962, 40 anos de sua rea-
lização. O IAB-GB registrou a data,
realizando na noite de 15 de fevereiro
uma reunião de confraternização entre
arquitetos, artistas e intelectuais, no
Club dos Marimbás.

O Conjunto do sambista Monsueto
esteve presente, exibindo um notável
"show" de nossos autênticos ritmos. Foi
uma homenagem simples dos arquite-
tos cariocas ao mais importante feito
artístíeo desta metade de século em
nosso pais.

Na foto a6àixo encontramos uma
pastôra em evolução diante da alegria
dos presentes.

IBAM
Na esquina das ruas Humaitá e Miguel
Pereira. em ponto de ótima visibilidade,
foi instalada pelo Touring Club urna
"seta turística" com os dizeres: mAM
- Instituto. Brasileiro de Administração

Municipal. Sua sede própria, localizada
no número 34 da rua Miguel Pereira,
possui uma esmerada biblioteca aberta
das 8,30 às 17 hs, onde encontra-se um
grande número de publicações sôbre Pla-
nejamento Regional, Urbano e Habita-
cíonal. Estando no Rio não deixe de
visitar o mAM.

Tabelas

Retificação na Tabela referente a
projetos arquítetônícos publicados no
número anterior, com incorreções.

Omissão -

01.02 Tipo D - Residências, clubes mu-
seus, igrejas, pavilhões
de exposições, monu-
mentos e outros simi-
lares.

03.01 - Na assinatura do contra-
to 10%

02 - Estudo Preliminar 5%
03 - Ante-Projeto 5%
04 - Plano Geral 15%
05 - Detalhes Estruturais 12%
06 - Detalhes de Instalações 4%
07 - Especificações, Detalhes

Gerais e Plantas de exe-
cução 24%

08 - Assistência à Realização
do Projeto 25%

100%

Concurso Seminário Concórdia

Na noite de 7 de abril passado, na
Faculdade de Arquitetura do Rio Gran-
de do Sul foi realizada a identificação
e premiação dos trabalhos que partici-
param do Concurso Público de ante-
projetos para o Seminário Concórdia de
São Leopoldo, RGS. Dos 143 inscritos,
apenas 16 entregaram seus trabalhos.
Nove locais e sete de outros estados. O
juri constituído pelos arquitetos Armê-
nio Wendhausen (consultor) , Emil Be-
red (indicação do IAB.RGS) e Cláudio
Luiz Araújo (FAURGS) e pelo pastor
Arnold Schneider, Presidente da Igreja
Luterana do Brasil e Sr. Alfredo Mattis,
representante do Instituto Concórdia de
São Leopoldo, selecionou para:

Primeiro Prêmio a equipe de Pôrto
Alegre, integrada pelos arquitetos Mi-
guel Pereira e J. C. Paiva da Silva, a
escultora Maria Lourdes Sanchez e o
eng. estrutural Eugenio Knorr.

Segundo Prêmio a equipe de São
Paulo formada pelos arquitetos Luiz
Forte Neto, José Gandolfi, Francisco
Moreira e Joel Ramalho Junior.

Terceiro Prêmio a equipe porto-
-alegrense dos arquitetos Luiz C. Zuba-
ran e David Léo Bondar.

O 4.0 lugar foi conferido ao arqui-
teto local Charles René Hugaud. O 5.°
lugar atribuido aos arquitetos conter-
rãneos Benno Sperhacke e Luiz canos
Xavier. ·0 6.° lugar foi da equipe gau-
cha dos arquitetos Alberto Parussíní,
Jayme Leveton e Udo Mohr. Finalmen-
te, o 7.° lugar coube .à equipe carioca
dos arquitetos Giuseppína Pirro de Mo-
reira, Norma Cavalcanti de Albuquer-
que, Orlando Magdalena e Paulo Augus-
to Moreira.



Tabela Bâsica Para Pagamen-
tos dos Direitos Autorais Re-
ferentes Aos Projetos de Ca-

, râter Urbanístico.
Qt - 00 ..,...SERVIÇOS PROFISSIONAIS

01 - Planos Nacionais, Interestaduais
e Estaduais
Participação do arquiteto como
membro da equipe.

02 - Planos Regionais, Intermunicipais
(mais de um Município)

03 - Planos Municipais (um só Muni-
cípío). ou região do Município)
03 - 01 - Estudos Preliminares
03 - 02 - Plano Diretor. Geral

()4 - Planos de complementaçâo dos
trabalhos de urbanismo e arquí-
tetura dos núcleos urbanos exis-
tentes e a =erem ertndos, cons-
tantes dos Planos Diretores refe-
ridos nos itens 01-02 e 01-03.
Nota: para efeito de pagamento
. dos direitos autorais enquadram-
-se nêste item (01-04), os proje-
tos de novos núcleos urbanos iso-
lados noteamentos) dentro de
complexos urbanos já existentes.

02 00 - nT~"'R7MTNA0ÃO nos DI-
VERSOS TIPOS TlE SER-
VIÇOS PROFISSIONAIS

01 - 'Planos Nacionais, Interestaduais
e Estaduais:
O arquiteto apresentará todos os
elementos considerados por êle
'indispensáveis ao desempenho da
sua função dentro da equipe.

02 .-,- Planos Regionais Intermunicipais:
O arquiteto apresentará todos os
elementos indispensáveis 'que jul-
gar necessários.

03 - Planos Municipais:
03 - 01 - Estudos Preliminares:
O arquiteto deverá apresentar:
A) - Estudo sumário da rede

viária;
B) - Estudo sumário do zonea-

mento;
. C) ~ Estudo sumário da distri-

buição dos eventuais novos
núcleos urbanos.

03 - 02 - Plano Diretor Geral
O arquiteto devera apresen-
tar:

A) - Planta na escala de .....
1/100.000 do Município, ou
Região, ou
a) - Limites do Municipio
b) - Ligações e comuni-

cações com as regi-
ões e municípios vi-
zinhos

c) - Zonas de influência
e subordinação

B) - Planimetria geral do Mu-
nicípio ou Região, na esca-
la de 1/25000, com a indi-
cação da utilização de
cada zona e da rede viária
principal.

C) - Estudo da Ev:olução da po-
pulação, compreendendo as
análises da população atual
e a composição a ser atin-
gida no futuro, com as in-
dicações das providências
necessárias.

D) - Estudo das atividades agri-
colas e industriais apro-
priadas para o Município
ou Região, com a indica-
ção das áreas necessárias,

.mâode abra e irivestlmén-
tos a serem realizados.

E) ~ .Oríentação. para. a utiliza-
ção das áreas agrícolas,
com as medidas necessárias
para conservação do solo.

F) - Estudo e· disposição das
instalações de ensino, de
assistência e recreação, de-
terminando as diversas
etapas de ampliação.

G) ~ Estudo do equilíbrio econô-
mico .do Munícípío ou Re-
gião.

H) - Planta geral das Zonas ur-
banas, na escala de 1/5.000,
contendo:
a - estrutura urbana exis-

tente e a que será de-
senvolvida.

b - zonéamento partícu-
. larízado (tipos e clas-

ses de -edífícíos)
c - rede viária principal.
d ,- perfiS das zonas ur-

banas nas escalas ade-
quadas

1) - Plantas na escala de ....
1/2000, de zonas que re-
queiram um" estudo parti-
cular.

J) - Proposta das medidas legís-
lativas necessárias, inclu-
sive código de obras.

L) - Esquema e' indicação dos
seguintes serviços públicos:
a - captação e distribui-

, ção de água
b - rede de esgôtos
c - energia elétrica: fon-

te e distribuição
M) - Proposta, de estruturação

dos serviços municipais
para atender às necessída-

, des do plano;
N) - Plano de campanha de re-

lações públicas, esclareci-
mento e divulgação.

04 - Planos de Complementação
01 - Anteprojetos, em escala

adequada, do conjunto ur-
bano a ser criado ou a ser
desenvolvido, com as se-
guintes indicações:
A - Arruamento
B - Zoneamento
C - Loteamento
D - Densidade

02 ....:..Plano Geral, em escala
adequada, com as seguintes
indicações: '
A -'- Planta geral do con-

junto urbano, em es-
cala adequada, com
todos os dados. neces-
sários, ínclusívens: pla-
.nímetría, índices de
ocupação por' área,
áreas verdes, gabari-
tos, recuos, afasta-
mentos, dimensões dos
lotes ou das proje-
ções. etc.

B - Perfis longitudinais e
transversais de tôdas
as VIAS, PRAÇAS,
etc, com as indicações
dos desmontes, ater-
ros,tipos de pavi-
mentação, etc.

C - Plano da rede de
. águas pluviais

D - Plano da rede de
abastecimento dágua

E - Plano da rede de
abastecimento da e-
nergia elétrica"

F - Localízação . esquemâJ;
tica do ajardínamen-
to e arborízação

Nesta fase dos serViços,·
quando necessários,' deve-
rão ser desenhadas plantas,
seções e elevações de acôr-
do com as exlgêncías dos
poderes públicos, em condi-
ções de serem submetidas
à aprovação dos mesmos.

03 - Detalhes de execução:
A - Plantas de locação de

todo o armamento,
loteamento e áreas
verdes

B - Indicação de todo o
movimento de terra
necessano. (desmon-
tes e aterros)

04 - A=sístêncía à realização do
plano: assistência a obra e
verificação do fiel cumpri-
mento do plano.
Colaboração com as orga-
nízações encarregadas dà
,execução das obras ou de
fornecimento de dados às
mesmas na adaptação dos
detalhes, se necessário, a
condições ímprevísíveís ou
supervenientes.
A assístêncía à realização
do projeto abrangerá, tam-
bém. o fornecimento' a en-
tidade contratante, quando
solicitado, de:
a) Dados relativos à orga-

. nização das concorrên-
cias para execução dos
diversos serviços.'

b) Pareceres técnicos sôbre
as propostas apresenta-
das

c) Pareceres ~ôbre quais-
quer divergências reta-
tivas à execução dos
serviços.

03 - 00 - DIREITOS AUTORAIS

01 - Planos Nacionais, Interestaduais
e Estaduais.
Participação do Arquiteto como
membro da equipe
Os direitos Autorais serão estabe-
lecidos mediante ajuste prévio.

02 - Planos Regionais Intermunicipais
Planos Municipais '
A - Os Direitos Autorais serão

estabelecidos mediante a se-
guinte tabela, elaborada em
função da população futura
do Município ou Municipios,
determinada pelo Plano, e
de uma porcentagem sôbre
a média dos salários míni-
mos do país.

NOTA: Nos planos para cidades
de veraneio, balneárías, estâncias
hidrocllmáticas etc., deverá ser
considerada a população, total
prevista pelo Plano, isto é, a soma
das populações fixa e flutuante.

N° de Habitantes e Percentagens/Há-
bítante
até" 5.000 hab. - 1,20%
do que exceder de 5.000 hab, até 10.000
hab. - 1,10%; do que exceder de 10.000
hab. até 30.000 hab. - 1,00%; do que
exceder de 30.000 hab. até 40.000 hab . ..::;;;'
0,80%; do que exceder de 40.000 hab.
até 50.000 hab. - 0,70%; do que exce-
der de 50.000 hab. até 75.000 hab. -
0,60%; do que exceder de 75.000 hab.
até 100.000 hab. - 0,50%; do que exce-
der de 100.000 hab. até 150.000 hab. - 2'1



i).'o~; do que exceder de 150.000 hab.
até 100.000 hab, - 0.,35%; do que exce-
der de 200.000 hab. até 300.000 hab. -
.0,30~: do que exceder de 300.000 hab.
até 400.000 hab. - 0,25%; do que ex-
~er de 400.000 hab. - 0,20%.

B - Desdobramento dos paga-
mentos
Nota: as taxas acima refe-
rem-se ao total dos serviços
a serem executados.
A apuração do valor parcial
de cada etapa do trabalho,
para efeito de prestação de
contas e recebimento será
baseada: no seguinte desdo-
bramento:
a} Na assinatura do contra-

to de prestação dos ser-
viços - 10%

b) ESTUDO PRELIMINAR
- 25%

c) PLANO DIRETOR GE-
RAL - 65%
total - 100%

OS ~Planos de complementação dos
trabalhos:
Os Direitos Autorais serão esta-
belecidos mediante a seguinte
tabela, elaborada em função da
área do núcleo ou núcleos urba-
nos considerados, da área total
'das edíríeações a serem construi-
das e da média dos salários mí-
nimos do pais. .
Para cada hectare do núcleo ur-
bano -..; 100.% da médiá dos sa-
lados mínimos
Para. cada. 1000 m2 de área de
construção - 100% da. média dOS
saláríos mínímos
Nota: para o cálculo da área to-
tal de construção será considera-
da a soma das áreas de todos os
pises das construções.

Gl - Desdobramento dos pagamentos
Nota: as taxas acima referem-se
ao total dos serviços a serem exe-
cutados. A apuração do valor par-
elal 'de cada etapa do trabalho,
para efeito de prestação de con-
tas e recebimentos será. baseada
no seguinte desdobramento:
a) Na ASSINATURA do

contrato de prestação
dos serviços 10%

b) ANTEPROJETO 20%
c) PLANO GERAL 35%
dl DETALHES DE EXECU-

ÇAO 20%
e) ASSIS'N:NCIA A REALI-

ZAÇAO DO PLANO 15%

100%

H - ooa - CONDIÇOES GERAIS

01 - Se houver supressão de parte do
serviço profissional contratado, o
arquiteto terá direito a uma in-
denização, na parte suprimida,
correspondente a 50% do valor
dos direitosautorals respectivos.aa _ Se o objeto do contrato se limi-
tar ao anteprojeto e se êste fô:t
utilizado para execução dos ser-
viços, serão devidos em dõbro os
direitós autorais respectivos, sem
prejuizo das. disposições legais re-
lativas ao mal uso do projeto

93 ..••.•Uma. vez iniciados OS trabalhos
de cada uma das etapas acima
mencionadas. ficará. assegurado
'ao arquiteto o direito de termí-
l!lá-los, recebendo integralmente
os direltos autorais cerrespon-

fi dentes.

.1}4 - SeráQ pagos separadamente me-
diante ajuste prévíe:
a) Estudos e variantes de um

mesmo projeto
b) Estudos de novos projetos para

o mesmo serviço.
c) Despesas de viagens e estadias

quando fora da zona de tra-
balho habitual.

d) Trabalhos de paisagismo.
e) Quaisquer outros trabalhos não

especificados ne item, 02-00
"Discriminação dos diversos

, tipos de serviços profíssíonaís".
05 - A entidade contratuante somen-

te poderá. utílízar-se do trabalho
do arquiteto para o fim e Iocaís
indicados nos documentos e dese-

. rihos apresentados. .
06 - Para efeito de recebimento das

primeiras etapas, os Direitos AU-
torais serão calculados de acôrdo
com uma estimativa OS DIREI-
TOS AUTORAIS DEFINITIVOS
serão calculados posteriormente,
de aeôrdo com os dados reaís do
Plano .
Os acertos para mais ou para me-
nos serão feitos. nos itens ainda
não recebidos. . .

07 - Será obrigação da. entidade CON-
TRATANTE fornecer ao arquiteto:
a - Todo O materiál cartográrí-

CQ, aerofotogramétrieo ou to-
pográfico atualizado, neces-
sârios à elaboração do Plano.

b - Informações relativas à de-
mograna, tráfego, desenvol-
vimento econômico e situa-
ção das edificações.

e .~ Tôda e qualquer ínformação
que o arquiteto considerar
útil ou necessária à elabO-
ração do Plano

Nota: quando, 'por falta dos da-
dOS' acima mencionados, á enti-
dade CONTRATANTE não tiver
meíos de os fornecer, o arquíte-
to poderá encarregar-se de pro-
videnciar a pesquisa, o recolhi-
mento e o estudo dos mesmos, fi-
cando o eusto dos' serviços por
conta da entidade CONTRATAN-
TE.

08 - O arquiteto encarregado dos Pla-
nos Regionais. Intermunicipais e
Munieipais (itens 01-02 e 01-03)
será o consultor técnico com res-
peito à execução dos Planos, du-
rante o prazo de cinco anos a
partir do inicio da execução do
mesmo. Os honorários para êste
serviço serão determinados medi-
ante ajuste prévio.

09 - o arquiteto fornecerá ao cliente
. um j6go de cópias dos documen-
tos objeto .do contrato, além da-
quelas exigidas: pelos poderes pú-
blicos para aprovação do projeto,
Quaisquer outras cópias serão
pagas em separado, a preço do
custo.

05 - {)() - PAGAMENTOS DOS HONO-
RARIOS

01 - Os trabalhos profissionais referi-
dos nos itens 01-02, 01-03 e 01-04
serão .pagos por etapas de acôr-
do comas e-ntregas e as percen-
tagens acima. estipuladas.
A parte referente ao item "AS-
SIS'N:NCIA A REALIZAÇAO. 00
PLANO'''· referlda na letra e do
ttem 03-04, será dividida. em par-
celas . .o arquiteto e a entidade,
contratante combinarão; median-

te ajuste prévio, o nUmero e o
prazo de recebimento dessas par-
celas.

02 - Quando o prazo de inicio dos ser-
viços, por Circunstâncias alheias à
ação do arquiteto, exceder de um
(1) ano após a entrega dos tra-
balhos relativos às letras b, c, d,
ínclusíveís, no item 03~04. a par-
te correspondente à letra e do
mesmo item - ·'ASSIS'N:NCIA A
REALIZAÇAO DO PLANO;' será
acrescída de 25% para cada. ano
que exceder do prazo acima re-
felido.

03 - Caso. os DIREITOS AUTORAIS
não sejam pagoS nos prazos es •.
tabelecídos, o valor dos mesmos
será reajustado na data. dá. sua
liquidação.

04 ~ Caso seja executada somente uma
parte dos serviços, os DIREITOS,
AUTORAIS devidos serão compu-
tados de aeôrdo com esta tabela
relativamente à totalidade dos
serviços previstos, admitindo-se,
apenas, quando for o caso, um
ajuste com relação às despesas
efetivamente verlficadas na par-
te correspondente à Assistência à
Realização do Plano e sem pre-
juizo do disposto no item 04-02.~

06 - 00 - EXEMPLOS DE APLICAÇAO
DA TABELA

01 - Primeiro exemplo: DIREITOS
AUTORAIS para o Plano Diretor
de um Município com população
atual de 7.500 habitantes e futu-
ra (prevista pelo Plano) de 25.000
habitantes.
Para efeito de cálculo, será admi-
tida amédia atual dos Salários
mínimos do pais de Cr$ 8.400,00
a - Pelos primeiros 10.000 habi-

tantes: 1,1%
1,1% de Cr$ 8.400,00= Cr$.
92,40/hab.

b - Pelo que exceder de 10.000
hab. até 30.000 hab, = 1%
1%cde Cr$ 8.400,00 = Cr$.
M,OO/hab.
Cr$ 84.00 x 15.000 hab. =
= Cr$ 1.260.000,00

e - Custo dos DIREITOS AUTO-
RAIS:
Or$ 924.000,00
Cr$ 1.260.000,00

Cr$ 2.184.000.00
02 ~ Segundo exemplo: DIREITOS

AUTORAIS para a eomplementa-
ção dos trabalhos de Urbanismo
e Arquitetura em um núcleo ur-
bano a ser criado, constante do
Plano Diretor, com as seguintes
earacterístícas:
I - população futura (determi-

nada. pelo Plano: 12.000
babo

U_. âTea de ocupação: 200 hec-
tares.

m - areatotal de construção:
(incluindo habitações, es-
cntórios. comércio, 480.000
m2 diversão, escolas, ígre-
Jas, ete.: 40 m2/hab.
Para. efeito de cáculo, será
admitida. a média atual
dos salários mínimos .do
pais de Cr$ 8.400,00 .

Para 200 hectares: Cr$ ....
1.680:.000,00

b - P·ara cada 1000 m2 de cons-
trução: 8.400,00

Conttnua na pág. 30

,.





Simplificação de Exigências
do Côdígo de Obras (Decreto

562)

30

o Decreto n.v 662, de 5 de setembro de
1961, que determina a simplificação de exi-
gências do Código de Obras tem a seguinte
redação: .

. «O Governador do EstadQ da Guanabara.:
Usando das, -atrfbuições que lhe confere o

artigo' 30 da Constítuícão.cdo Es'ado da -Oua-
nabara e de acõrdo com o art, 812 e seu pa-
rágrafo único do Decreto nv 6000 de l-7-1937,
decreta:

Art. 19 - Os pedidos para execução de
prédros+novos, -deverão ser instruidos com o
projeto comple+o da obra. elaborado de acõr-
do com o estabelecido no CapItulo IV-
Seção II do Código de Obras (Decreto nv 6 000
de 1-7-1937) e pela escrttura públfr a do terreno
devidamente averbada no Registro Geral de Imõ~
veis ou certidão do mesmo Regis'ro.

Ar~. 29 - Os pedidos de licença para
execucao de obras de mod ificacões em prédios
existentes deverão ser instruidos com o pro-
jeto completo 'das obras elaborado de acõrdo
com o p.stabelecido no § 4. do artigo 78 ilo
CÓdigo de Obras (Decreto n.v 6000, de 1-7-1937)
e, desde que a aprovação do projeto dependa
fundamenta'mente, de verificação especifica da~
d.lmensõe.s do t7rreno, também com 'l. rp.sp<lC-
bva. escrítura publica, devidamen'e aV<lrbada no
Re2"!stro Geral de Imóveis ou certtdão do mesmo
Reg'Istr-o-

Art. 3,· - Os pedidos de Iice-iça para exe-
cução de obras de consêrto, pinturas e refor-
mas passarão a ser processados, exctusivaman,
te. na:' _Delr,gacias Fiscais referentes às Clr-
cunscrl\:.oes onde se localizem os imóveis atí-
nen.tes _as mesmas, observadas rig()rosam<lnte as
IImltaçoes estabe~ecidas no Decreto 6 000 d
1-7-1937, para êsses tipos de obras ,e
. Parágrafo único - As comuni~ações pre-

v~stas nus ~§ 19, 29 e 39 do art, 73 do co-
dígo d_eObras (d~cre~o n 9 6000. de 1-7-1937),
passa.rao a. ser feí tas, exclusivamente às De-
legaCIas FISCaiS. '

AI:t. 4.• - Quando o terreno "
pretende .construtr for atín iOo' irn que se
de rOdificação de alinhame~to dt~~gf:~~~~~s
resu tando .recuo ou investidura, ou quand~
hfu,:er projeto de galeria para peOestte que
a inja o terreno, o Serviço de Alinhamento
do Departamentn de Edificações exigIrá u
da planta de. situação conste à indicação S~J:
do ~ecuo, seja da inves.idura, seja ainda da
~a .erra. .nas cores conveucronars. com as respec-
tivas cotas e areas, e organizará a papeleta
corresp<?ndente qUE! será encaminhada à Su .,_
rintendéncta do F1l1anciamen to UIbametíco p

Par~grafo único - Cumpridas' as posturas
estaduaís p,oderá o projeto ser apro-
vauo e o re~pedIvo alvará expedido, índepan,
dentemente do expediente concernente aos tér-
mos de recuo, investidura ou gaierra

Art. 5.0 --- Uma vez que o p!"()leto apre
sentado. atenda à legislaç~o vigente no u;
seJa. atínents a gabadcos (de altura e p~o-
f~ndldade),. alinhamento, taxa de ocupação e
~so, uevera, se houver aoncrtaçao verbal <10
m.eressado, ~er .imediatamente expedido me-
morando de 1l1,ClO,,válido pelo prazo mãxímo
de 40. (quarenta) dias, destinados a permitir
excluslvam,ente, obras de limpeza do terren~
e mscalacao da obra e respectrvo barr acao

i
§ 1.· - O prazo do memorando de irircio

é mprorrogável.
§ 2.· - Cumprindo o que estabelece o art,

90 do Decreto n.v 6000, de 1-1-1937 <l desde
q~e o projeto en;' .e~tudo não demande corre-
çoes, o alvará definitivo deverá ser expedido no
prazo máximo estabelecido neste artigo.

Art .. 6.9 - Terminada a obra, os pedidos
de «habite-sas ou aceítac ;o de obras, deverão
ser instruidos com os seguintes documentos'
no que forem aplicáveis ao caso' '
. A) - Ficha de inscrição do Im"óvelou acrés-

. cimo .. ex~cutado no Departamento de Renda
Jmobl líárfa :

B)' - Certificado de funcionamento dos'
elevadores;

C). - Certificado expedido Pp.lo Corpo de
Bombeir-os, com referência à aceitação de íns-
talaç.,o preventiva contra incêndios'

D) - Declaração do Departame~to de Es-
gotos Sanitários referente à ligação de esgo-
t'OS do imóvel;

E) -, Declaração do Departamentol de
Águas Í"eferent~ u' ligação definitiva deágtia; ",

F) - ReCIbo do pagamento de instalação
do cabo telefônic'O (Decreto n,. 10070 de
11-12-1949). '

G) - Prova de assinatura do têrmo de

concordância com a avaliação da área de re-
cuo, Investidura ou ga'eria.

R) - Cópia da planta de situação, para
cadástro do Departamento de Urbanismo (Dur
3UR). -

Art. 7.0 - As disposições do art, 6" visam
facilitar o Ilr enctamento, concedendo-o antes da
aprovação das Instalações pelos órg.1os com-
petentes; os interessados deverão, entretanto,
providenciar a aprovação das mesmas nos 61'-
eãos competentes antes de iniciar' a obra,' 'U

tim de evitar dificuldades com a, concessão do
«hahlte-se» que só será dado 'com rigorosa ob-
servâncía do art. 6.e.,

,Art. 8,. - :este decreto en+ra em vigor na
data de sua I'ublicação,revogadas as dfsposl-
ções em contrário, em particular :artlgo 1:8,
do Decreto n.v 6000, de 1-7-W37 (man+Idos, pG-
rem. seusvparãg rafos) ; De-reto n.• 9352. de 29
de setembro de 1940; Decreto 9 605 de 21 de
fevereiro de 1949, arts 2.9 e 3.9 da Rêsolução
n.• 12 de 16~5-1950:'artigo 2.• e seus parágra-
fos e art. 3.<> do Decreto 12632, de 27-10-1964;
artigo 6.9 e seu parágrafo único, art, 21 e seus
parágrafos, art. 22 'e seu parágrafo único, art.
Z3, art. 65. art. 66 e seu parágrafo único, ar tã,
'70. 81 e 82. art. 83 e seu parágrafo único. arts.
95 e 97, art, 69 e seu parágrafo único, art, 106
e seu parágrafo único, artigo 109 e seu pará-
grafo único, artigos 110 e 112., e art 114. pa,r.':'-"
grafo 2. do Decreto n.v 12,849, de .1>-5-1955,:
Decreto n.• 8943 de 4-9>-1947;Decreto no. JO204
de 22-12-1950e Decreto n v 101846de 19-4-19í1,
no que refiram à apresentação de memoríat
de incineração de lixo: Decreto n.v J3267. de
28 de Julho de 1956: lJecre·o n.v 13467., de 12
de fevereir-o ile 1957: Decreto 14 410. de 6 de
junho de 19:9; artigo 80, parágrafo 1.0, Art.,
100 e seu parágrafo e 101 do Decreto n.v
6000 de 1-7-1937; item 1A, 1B.IC, 3, 11 e
suas alíneas, 12, 13, 17, 22, Inclso 1 e suas
alíneas A e V, incisos 2, 3. 4. 6. 7 e 8 do Bo-
letim número 45, de 27 de julho de 1955 do
Departamento de Edifícacões.

Rio rle Ja-eiro. 5 de ~e·embro de 1961: 730
da República e 2.9 do Estado da Guanabara
C,,:rlos Lacerda _ .Hérío Costa».

Construção em Áreas
Abrangidas por Projetos
de Alinhamento e Urbanização

O Decreto N.,. 63~(GB). de 12 deou'u-
bro de 1961 «E3fabelece condícões epara cons-
trução éin,áreas abrangidas por P oteos de
aunhsrnento e de urbanização"aprovados' que
menciona e dá outras províríãneías», e está
assim redigido: .

«O Governàdor 'do Estado da Guanabara
usando das atrtbu.cões que lhe c~'nf2re o ín-
clso I, combinado com o in~iso XII do art í-.
so 30 da Constituirão do Estado da Guana-
bara, e, considerando que. há necessidade, de
se -evítar que grandes ár.eas do Estado JI-
quem paratisadas em seu 'progresso, por es-
tarem ' atingidas por projetos de urbaniza-
ção;

Considerando ,que em vários bairros e
regiões do Estado há urgência na sotucão
do problema das. ench~nteS' e saneamento e
na criação de novas vias de peneração;

Considerando que o EstadO. sómen,e aoos
alguns anos e, dep=ís de dlspender v~rba,s
vultosas com desapropriações de ímoveís e
com as obras n icessártas, poderá 'd~r exe-
cução a certos projetos, de urbanlzacao., J>a-
ra então permitir a construção de edírtctos
nos logradourcs concluidos;

Constder'ando que é de ínterêsse públiCO
e particular e progresso das áreas abrang.uas
pelos referidos projetos u-nantstícos, sem pre-
juízo do desenv'olvimento orientado e, pla-
nejado;

Considerando oue o Estado ne-essíta .en-
contrar soluções harmônicas pará atende- ''0
interêsse públlco e ao ínterêsse particular,
o primeiro não podendo rícer prejudicado em
seus objetos. que são vastos e o seaundo.
tolhido no seu desenvolvimento por d'ficul-

, dades não oriundas da sua vontade. decre a:
Art. 1.•~ Fica permitido o Iícencíatãen-

to para const-u-ão de ediflcios cem frente
para os logradouros projetados de que trata
o art. 4.9, em terreno (remanescente) que
tenha ou não testada para logra douro reco-
nhecido, mediante a satisfação das 'seguIntes
condições:

a) -r- Obed'ên~la aos nrer-ettos re"'ula-
mentares e legais qUe regulam a
construção de prédios no Ioea l
considerado:

b) - terreno remanescente com ãrea
míníma de projecão de constru-
ção de ..cento e cilllÍtienta (lQOJ
mptros quadrados; .

c) - cess'ão gratuita ao E.tado das
áreas necessárias à execução do
projeto de urbanização e. entre-
ga dessas áreas ao Estado, 11-

vres de qualquer edtrícacão ou
obstrucàu:

d) - cessão gra-uíta ao Estado de
área necessária para estabele-
cer acesso provisório à cons' ru-
cão, po,: uma faixa de terreno
com a largura mímma de qua-
tro (4) metros que será ca lca da
a- paralelepipedo rejun ados a
betume. interligando o préd.o aO
Iogradouro reconhec.do: ê s s e
'acesso será índícauo l1J projeto
apresentado para o Iícenc.amen-
to da construção;

e) - não haver prejuízo à varãn atual
dos ríos, valas e 'canais que pas-
sem pelos terrenos . cedíd. s. ou
a construír, permít.ndo-se ent .:e-
tanto. o deslocamcn o prov.sorío
.uos mesmos, com a execução de
obras de arte, .de modo a I be-
rar as áreas edrricávers. meu.an-
te 11 aprovacao ocprojeLo p_lo
órgâo oomp_ten,e da secretarie
de viação e Obras.

Parágrafo único - A Secretaria de Via-
ção. pelo ~eu oigao competente, '±ornecerá a
cota-soleira de acordo com o pertil iongt-

"tudmal aprovado para o Iogradoure.

',~ Art. '2.9 - Os pedidos 'de licença para
execucao ll.e obras nos locais previa.os: neste
decreto' deverão conter declaração expressa
do proprietário de que se' compromete a satis-
fazer as: condições prevís.as no .art, 1.• : O De-
partamento de Edrftcaçôes só expedira a Ií-
cenca 'após assinatura 'aos -correporidentes
t.rrmos de obrígacces,

ParAgrato úmco - -A papelada 'de re-
cuo ou ínvestldura a ser remetida ao Ser-
viço de' Financ:amento Urbanlstico devera es-
pecificar se a' licença foi requeri da com base
nos ravores dêste decreto só cabendo assrn
lavratura de têrmo de cessão gratuita das
áreas citadas nas allnvas c e d do ar:igo 1.•.

Art. 3,9 - Fica estabelecldo o gabarito
de oito (8) 'pavimentos paruo3' iogradou.os,
existentes ou projetados, com a largura Igual
ou superior a 30,00 m (tr.rita metros) e
abrangiuos pelos projetos índicados 110 artt-
g.", 4.• ,ao presente decreto, respeitados OS
gl1barItos, superiores já estaneieciuos especi-
ricamente.'

'Art: 4,:0 -'- As díspostcões deste decreto
se apncam. apenas às const ruções com frente
para ,!>S,: icgrad iu os aprovados pelos pr.3e-
t'03 ns.: ,3.9b5 (Aven.da Canal do R.o 'r'rapi-
ch~iro e -proíongamento da Rua An ônío Ba-
si no. ,a.R.l1a, Airrl-i'l1n,e Couhrar ••,); '3.949 (Ave-
nida Carral . do Rio Maracanã) : 3.349 (Ave-
nida RadiaI8ul); 4.762 (Avenida Canal do
Rio Joana j : 7.213 (prulongamentoda Rua
,Mena,Barreto); podendo ser estendidas a ou-
tros 'Iogradouros projetados, medíante decre-
toseEp::clficos. '

Art. rt. - Revogam-se as díspostcões em
contrário. ~

Rio de Janeiro, 12 de, ou=ubrc d~ 1961;
73 da Répúnllca e 2,- d~ 'Estad:> da ouana-
bar a '- Ca.rIos Lacerda», ,

(<<lJIArioOfcial» GB - Parte I - capa
::- de :,20-10-1961). '

~~\~~~~~~'~':~:~:~~~~'~~~~
Conclusão da, pág. 28

480.000 -+- 1000= 430
. 480 x Cr$ 8.400,00= Cr$ ..
4.032.000,00

c Custo dos DIREITOS AUTO-
'RAIS '
Cr$ 1.683.000,00
Cr$ 4.032,000,00

Cr$ 5,712.000,00
Quando, porventura, -o mesmo
Arquiteto for encarregado' da ela-
boração de um Plano Municipal,
por exemplo mencionado no item
01.03, e, posteriormente, for en-
carregado da complementação dos
trabalhos de urbanismo e arqui-
tetura dos núcleos urbanos a se-
rem criados dentro daquele Pla-
no, item ,01.04 os seus direitos au-
torais serão cobrados aplicando-
-se as duas tabelas,
A primeira, mencionada no item
03~02,para o Plano Diretor Geral
Muriicipal e a segunda, mencio-
nada no item 03,03, para cada um
dos nucleos urbanos que for pro-
jetado.
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há sempre
problemas ...

que FILDN. pode resolver
não quebre a cabeça. a arquitetura e
engenharia brasileiras contam agcra com
F I L O N.
a mais mcderna e perfeita chapa plástica
reforçada com f.bra de vidro e nylon
usada com sucesso no mundo inteiro.
mais cór, mais luz, mais confôrto, mais beleza.

Distribudo"Es Em te do o Brasil
Um produto das

INDÚSTRIAS REUNIDAS VIDROBRÁS LTOA.
Praça Dom José Gasp.:.r, 3J, 8.° andar, fone ::6-6667, S. Paulo
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ELEG ..\NCIA

Com o nome estrangeiro de "Ran-
ge Top/Built-In" está presente no mer- •
cada brasileiro um nõvo fogão da Kent.
Como características principais e ino-
vadoras o fogão possui: apenas 15 em
de altura; de 4 a 6 bocas a gás e a ele-
tricidade; o fôrno é embutido na pare-
de a altura desejada e aquecido com
resistências de infra vermelho.

Materiais Novos

DIMENSÃO Fogão

Absorvente
LEVEZA

rnavi rYle nta Um nôvo produto da Springer, ab-
serve, filtra e purifica o ar de cozínha
por processo antes usado em subma-
rinos atômicos. Cheiros diversos, filma-
ça de frituras e outros elementos inde-
sejáveis desta peça são absorvidos pelo
nôvo aparelho denominado Náutilus.

PIRELP A V - Piso Industrial
____ Imóveis modernos para

residências
estofados com fitas elásticas
molacord e latex-pluma "RUM

padronagem exclusiva

fabricados por m. I. magalhães

ind. e com. de móveis Itda.

A Pirelli S.A. lançou um nõvo tipo
de piso. industrial-PIRELPAV. Trata-se
de placas de borracha apresentadas em
dois tipos sendo um resistente a óleo.
As dimensões das placas são de 0,50.,x
0.50 m com espessuras, para cada tipo,
de 10 mm e 17 mm. Pêso unitário de
2,1 kg. e 3,5 kg, Apresentadas na côr
preta. O primeiro é indicado para trá-
fego relativamente leve, passeios, salas
de espera, armazéns, suportando pres-
sões até 300 kg/m2. O segundo para
tráfego pesado, além de 300 kg/mz, tais
como. páteos de carga e descarga de
materiais pesados, locais de tráfego in-
tenso.

As placas são caracterísadas por
estrias que proporcionam ao pavimento
particularidade anti-derrapante.

PAVIFLEX
Lançado pçla FADEMAC é um par-

quet vinílico a base de amianto. O
parquet é apresentado em placas de
30 x 30 em e espessura de 2 mm. Se-
gundo seus fabricantes o material é
ininflamáveI, fácil de limpar, imper-
meável e resistente a ácidos e gordu-
ras,

O seu pêso é de 3,9 kg/m2. O ma-
terial é apresentado em grande varie-
dade de padrões e côres. Nêste número
encontra-se anexo um folheto de apre-
sentação do material.

AQUECEDOR'
.

exposiçco
DOMUS
Rua Visconde de Pirajá, 547 - Ipanema

M. L. MAGALHÃES
R.Barata Ribeiro, 450-Loja Cv Copcccbcno

e vendas Caracterizado por um bom desenho
industrial a Bosch do Brasil colocou no
mercado um nôvo tipo de aquecedor.
FuncIona com gás engararfado, é da
marca Junkers e tem as seguintes ca-
racterísticas:

. Não utiliza chaminé; torneira pró-
prra ; aparelho misturador e controlador
de água quente e fria.

MAXIMUS
Rua Conde de Bonfim, 59

VIVENDA
Rua Conde de Bonfim, 190 - Tijuco

Tiiucc Recomendamos
LUCIA FERREIRA REIS

A o v OC ACIA

31-2060
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o desenvolvimento do Brasil é gigantesco e rapidíuimo.
É muito difícil, no Brasil de hoje, que uma fábrica, ume

instalação comercial, uma grande empresa, saiba até quando
poderá manter estáveis as suas instalações. As mais organixadQs
apenas conseguem tentar planejar o seu crescimento.

Inevitavelmente essa situação, bastante saudavel para o
País, não poderia deixar de se refletir nos programas dos pre-
jetos de Arquitetura. Nesse campo, atualmente, as boas solu-
ções são aquelas que, permitindo a maior maleabilidade possí-
vel do interior, mantêm - seja qual for a disposição dada - a
integridade do tôdo arquitetural.

A modulação, as paredes desmontóveis, a ótima localixação
dos acessos e utilidades são fatores indispensáveis à obtenção
dêste intento.

O novo edificio-sede da Cia. de Cigarros Souza Cruz: não
poderia fugir a estas características.

Nele, as paredes internas, facilmente desmontáveis, construí.
das de Formiplac, resolveram perfeitamente esta parte de nosso
problema.

MMMRoberto

(IA. QUíMICA INDUSTRIAL DE LAMINADOS
RIO DE JANEIRO -- AV. RIO BRANCO, 57_5.' ANDAR TEI,23-9516

SÃO PAULO -- AV. PAULISTA. 2113 ICONJ. NACIONAl! - TEI, 32-83~2
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