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- CONVÊNIO IAB;CASA E JARDIM - ARQUITETURA

O IAB firmou Convênio ao nível de Assessoria Técnica com a Editora Fernando 1

Chinaglia, para a nova publicação tlCASAE JARDIM - ARQUITETURA". Nos ter
mos do referido Convênio, solicitamos aos Departamentos a indicação de cole -
gas que estejam interessados em participar com material de projEto ou críticas,
da edição dos futuros números da Revista, cada um dêles, referentes a temas, '
tais como: Educação, Lazer , Pré Fabricação. etc .
Os colegas interessados poderão entrar em contato diretamento com a sede da'
Editora em São Paulo, através do Arquiteto Jorge Caron.

- II INQUÉRITONACIONALSÓBREARQUITETURABRASILEIRA

O Arquiteto Alberto Fernandes Xavíe r , encarregado de coordenar e apresentar '
ao Conselho Superior do IAB, o novo Inquérito Nacional sôbre Arquitetura, está'
ultimando a realização da estrutura geral do trabalho, para a próxima reunião do
Conselho Superior que se pretende seja realizada em Goiânia, em Janeiro de 73.

- RELATÓRIO DOPRESIDENTE DO IAB

Está sendo enviado a todos os Departamentos, Circular contendo o relatório do'
colega Presidente do IAB, Miguel Alves Pereira, sôbre o XI Congresso da UIA,
realizado na Bulgár-ía , em Setembro passado.

- ESCOLAS DE ARQUITETURA

~ O IAB está coordenando movimento das Escolas de Arquitetura no sentido de I jun-
to ao Ministro da Educação, levantar a situação de funcionamento das novas Esco-
Ias, bem como tomar posição em relação à criação das Escolas que têm solicitado
registro para sua constituição e funcionamento. Diversas Escolas já enviaram te-
legrama ao Ministro da Educação, apoiando a campanha do IAB.

- FEDERAÇÃODASESCOLASDE ARQUITETURA

O IAB coordena também e, solicita apoio das Escolas para a criação de uma Fede-
ração. O IAB sugeriu um Encontro de Diretores para concretizar as diretrizes bá-
sicas da Federação. no início de 1.973. em Brasilia, já tendo providenciado como
material de consulta, o regimento da Federação das Escolas do México.

- NOVAS DELEGACIAS

O IAB comunica a criação das seguintes novas Delegacias:

MATO GROSSO (Cuíabá)
Delegado: Julio Delamônica Freire
Rua Comandante Costa, 344
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ACRE (Rio Branco)
Delegado: Claudio Gastão Kipper
Rua Benjamin Corrstant , 416

ROND~IA (Porto Velho)
Delegado: Marcus Sergio Franco
Rua Teneiro Aranha, 2.050

- RELACIONAMENTO IABjBNH

Só os Departamentos do Rio Grande do Sul e Pernambuco enviaram pareceres sô-
bre o assunto. Aguardamos os pronunciamentos das demais Secçôes . Igualmente '
aguardamos pronunciamentos sôbre o Plano de Trabalho da Gestão 72.73.

- I BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITETURA

A Comissão Organizadora tem se reunido frequentemente, já tendo elaborado a e~
trutura básica do empreendimento, que será divulgada entre os Departamentos e '
Escolas de Arquitetura.

- GRUPO DE TRABALHO DE ASSESSORAMENTO

A Direção Executiva do IAB formou. para assessorá-Ia. um grupo de trabalho '
constituído de arquitetos do Distrito Federal com o objetivo de fornecer pesquisas
e opiniões que fundamentem as posições de nosso Or gáo de Classe em questões e~~ .
pecífícas ,

- U. I.A. - INFORMAÇAO (DO BOLETIMY? 8-9 de 72)

Próximas reuniões dos Grupos de Trabalho da U.I.A.
MUNICH 9-13 Outubro/72 "Instalações dos Jogos OlíÍnpicos e sua utili-- , . ".,-.. zaçao apos os Jogos

Reunião Paralela-"Grupo de Trabalho sôbre: "ESPORTES E
LAZER"

PRAGA 31 Outubro/72 IV Seminário Internacional de Saúde Pública
Tema: "Análises dos edíffcíos hospitalares"

U.I.A. - CONCURSOS INTERNACIONAIS

CONCURSO: "Construir em cores - Viver em cores"
Concurso Internacional organizado pela Bayer
Inscrições até 30 de Junho de 1. 973
lnfortnações: Farben Fabriken Bayer AG
D. 5090 Leverkusen - Bayerwerk
Sparte AC/P (RFA)


