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Palavra do Presidente do CAU/RS
Bruno Cesar Euphrasio de Mello ao organizar essas "Memórias de quatro
décadas" presta um grande serviço ao Sindicato dos Arquitetos no Rio Grande do Sul e
também à Arquitetura e Urbanismo de nosso Estado. É dito consagrado entre nós que
não temos preocupações maiores com a documentação da história das organizações
de toda a espécie, dentre elas os sindicatos e outras associações profissionais.
Por este motivo, todo autor que se dedica a um trabalho destes merece nossa
admiração e estímulo, para que não só continue dando seguimento a essa atividade,
como também sirva de exemplo a outros que, compreendendo a grande importância
das documentações, sintam-se animados a seguir esta trilha. Neste sentido, Bruno é
nosso sinuelo, levando pelo Rio Grande a história de nosso sindicato, antiga Associação
Profissional dos Arquitetos de Porto Alegre, e descrevendo a trajetória vencedora do
SAERGS no movimento sindical brasileiro, notadamente entre as chamadas profissões
liberais.
Carioca, iniciou seus estudos no Curso de Arquitetura Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, que entre grandes mestres nos legou a saudosa e brilhante
professora Maria Elisa Meira, verdadeiro ícone da educação de nossa formação profissional, Bruno veio para o território gaúcho e aqui se aquerenciou. Seguiu pela UFRGS,
onde concluiu a graduação, o mestrado e atualmente realiza seu doutoramento.
Parabéns, Bruno e parabéns, SAERGS. Um dos principais caminhos para a valorização da Arquitetura e Urbanismo é o da valorização de nossas entidades profissionais.
Ao lançar este livro, ambos dão passos importantes para pavimentar este percurso.
Roberto Py Gomes da Silveira
Presidente do CAU/RS
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Palavra do Presidente da FNA
Caros colegas dirigentes e associados do SAERGS
A FNA parabeniza o SAERGS pelos 40 anos de luta em defesa dos arquitetos e
urbanistas gaúchos e pela grande contribuição que sempre deu às lutas pela valorização da profissão em todo o território nacional. Em reconhecimento à história de
lutas do SAERGS, a FNA destaca na sua página eletrônica uma breve retrospectiva da
construção deste sindicato, que representa um verdadeiro instrumento de luta dos
arquitetos e urbanistas. Parabéns a todos aqueles que participaram da pavimentação
deste longo caminho e contribuíram para consolidar o reconhecimento dos arquitetos
e urbanistas gaúchos pelo seu sindicato.
Com nossas saudações sindicais,
Jeferson Salazar
Presidente da FNA, gestões 2011-2013 e 2014-2016
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Palavra do Ex-Presidente do SAERGS, Gestão 2011-2013
Este livro que você tem em suas mãos é fruto de esforço. São 40 anos de luta de
muitos arquitetos e urbanistas no estado do Rio Grande do Sul. Muitos deles já partiram, muitos foram esquecidos, alguns ainda são conhecidos, mas todos eles contribuíram de algum modo para a criação, a construção e a atuação do Sindicato dos
Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul, o SAERGS.
O arquiteto e urbanista Bruno Cesar Euphrasio de Mello, em um esforço gigantesco, resgata a história do Sindicato e das pessoas que o construíram. O livro traz
também entrevistas com integrantes das diversas gestões de modo a mostrar a trajetória com as vitórias e os percalços pelos quais o SAERGS passou.
É um trabalho de fôlego, minucioso e sério, característico das ações do Bruno.
Fica o agradecimento por tornar o livro uma realidade e, mais, por tornar o
SAERGS novamente possível e presente, como um instrumento a serviço não só dos
arquitetos e urbanistas, mas de toda a sociedade.
Todos nós passamos e passaremos, as instituições devem permanecer e se
fortalecer pelo bem da categoria e da sociedade.
Desejo muito sucesso para a nova gestão do SAERGS que publicará o livro.
Parabéns e sucesso.
Uma excelente viagem no tempo para todos. Boa leitura!
Cicero Alvarez
Ex-Presidente do SAERGS, gestão 2011-2013

12

Palavra da Presidente do SAERGS, Gestão 2014-2016
A história sindical de 40 anos dos arquitetos e urbanistas do Rio Grande do Sul
é muito recente se comparada à história do movimento sindical no Estado e no país.
Porém, essa recente trajetória marca substancialmente a importância da categoria profissional, enquanto classe trabalhadora, pautada na luta de vários e importantes colegas
que levaram o nome de todos os arquitetos gaúchos para as mais diversas lutas nacionais. Lutas essas no âmbito da profissão, como a garantia das condições de trabalho e
do salário mínimo profissional e a criação do conselho próprio para os arquitetos e
urbanistas entre outras, assim como nas lutas políticas e sociais, na garantia da arquitetura de qualidade, na busca da arquitetura acessível a toda a população e por uma
cidade mais justa e igualitária.
Assim, este livro é uma obra que, mais que contar a história do Sindicato dos
Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul, proporciona uma reflexão da nossa atuação profissional e o papel frente à sociedade. Por isso, a diretoria do SAERGS sente-se
honrada em poder proporcionar aos colegas este importante documento que nos
aproxima de uma realidade da arquitetura pautada na luta sindical e na importância do
SAERGS para a sociedade.
Andrea dos Santos
Presidente do SAERGS, gestão 2014-2016
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Introdução

Introdução

OO propósito deste livro é marcar a comemoração do aniversário de 40
anos da assinatura da carta sindical do Sindicato dos Arquitetos no Estado do
Rio Grande do Sul  SAERGS. É uma data ímpar para rememorarmos a trajetória da entidade e, por extensão, de personagens importantes da política de
classe do Estado e do Brasil.
Ao longo desses anos, o SAERGS atuou em diversos temas. Na defesa
dos direitos e interesses individuais ou coletivos da categoria. Nas negociações
coletivas de trabalho no setor público e privado; em campanhas de valorização
profissional e de melhoria das condições de trabalho e salários; em campanhas
de esclarecimento da população quanto às atribuições dos arquitetos e urbanistas; na oferta de benefícios e convênios, na prestação de assessoria jurídica e
contábil aos profissionais; na promoção da premiação Arquiteto e Urbanista
do Ano; na luta pela redemocratização do país, nas Diretas Já, nas pautas mais
gerais da classe trabalhadora, nas políticas públicas de interesse social vinculadas à urbanização, às cidades e à habitação, dentre diversos outros.
Não temos a pretensão de apresentar uma história com H maiúsculo.
Seria tarefa que extrapola nossa capacidade. Pelo contrário, buscaremos (apenas?) trazer à luz impressões sobre a atividade sindical, bem como documentos, entrevistas, notícias.
A realização desta obra só foi possível por conta de uma importante iniciativa da gestão 2011-2013. Recém-empossada, a diretoria tomou conhecimento da situação em que estavam os documentos mais antigos do Sindicato.
O material estava em deterioração, consequência do armazenamento inadequado e pouco zeloso. Realizou-se a higienização, catalogação e arquivamento
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de atas, pautas, jornais, campanhas, etc. Era vital conservá-los para garantir seu
potencial para pesquisas, estudos e de disseminação desta trajetória. Só então
foi possível olhar o percurso temporal da entidade a partir de um conjunto de
documentos mais completo.
1

E o que motiva olhar para o passado? Por que questioná-lo? . Em nossa
sociedade pautada pelo utilitarismo, alguns imaginam que examinar o já ocorrido deve ter uma utilidade concreta, que realize algo produtivo. A perspectiva
histórica faz muito mais do que isso. Satisfaz a curiosidade, entretém, diverte,
ajuda os homens e as mulheres a viver melhor. Tem dimensão pragmática na
medida em que o acontecimento é uma referência para o atual. Coloca em
diálogo tempos e homens que não tiveram a oportunidade de compartilhar
experiências. Por outro lado, ensina a dúvida metódica, o questionamento sobre a realidade, aguça o olhar crítico2. Jamais indica o que o futuro será. Essa
responsabilidade é dos homens do presente, e não do passado.
Olhar para a história, portanto, pode contribuir para que os arquitetos e
urbanistas compreendam os desafios que a profissão enfrenta, alicerçados em
conhecimentos mais amplos. Pode estimular jovens profissionais a engajaremse nos temas de sua classe. É ainda uma maneira de afirmar a personalidade da
categoria e, principalmente, da entidade.
No fim das contas, conhecer o passado é uma forma de realizar certo
tipo de transcendência existencial e temporal. Oscar Niemeyer costumava
dizer que a vida é um sopro, um instante. E isso tendo já seus cento e tantos
anos. A passagem por esse mundo é mesmo diminuta, mas alguns a sentem
ainda menor, mesmo vivendo para lá dos cem anos. Alguns, os curiosos, os
amantes da vida e da humanidade, sentem a necessidade imperiosa de am-

1

A preocupação em questionar o passado me foi aguçada no período em que participei da disciplina Histo-

riografia dos Saberes e Profissões da Cidade ministrada em 2012 pelo Professor João Farias Rovati, no PROPUR-UFRGS. A ele
agradeço o incentivo por esta reflexão. Além disso, foi ele quem me apresentou o livro de Marc Bloch, Apologia da história,
ou, O ofício de historiador, onde consta a célebre pergunta que o filho deste historiador o faz: Papai, então me explica para
que serve a história?.
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2

REIS, José Carlos. A História, entre a Filosofia e a Ciência. 3ª Ed. Belo Horizonte: Autentica 2006.

3

Ibidem.
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pliá-la e diversificá-la ao máximo, tanto na quantidade quanto na qualidade.
Gostar da história  ou por ela ter interesse  pode ser uma forma de ampliar o
tempo de existência e de viver muitas vidas em uma só. O sujeito curioso,
ao transitar pelo tempo através das janelas de comunicação com o passado,
(re)vive o que não viveu, (re)conhece quem não pode conhecer, experimenta
o que jamais terá oportunidade. Nesse sentido, amplia, por sobreposição, o
tempo de sua existência. E pode, assim, até participar ombro a ombro da
assembleia de fundação da Associação Profissional dos Arquitetos de Porto
Alegre; pode acompanhar a entrega da carta sindical e os discursos das autoridades; pode espiar pela porta entreaberta os debates apaixonados sobre o
projeto de Assistência Técnica à Moradia Econômica; ou ainda alegrar-se ou
enfurecer-se com o laborioso dia a dia da atividade e dos compromissos
sindicais. Conhecer o passado, quem sabe, seja uma forma de enganar a
3

dimensão limitada e finita da vida. Como Reis afirma, é uma forma de evasão
do tempo.
Desejamos a você boa leitura. E ao Sindicato dos Arquitetos no Estado
do Rio Grande do Sul, vida longa e ativa. Que a categoria se envolva cada vez
mais com o SAERGS. Ele é o que os arquitetos e urbanistas fazem dele.
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Quatro décadas de SAERGS: 1973-2013

AA seguir, apresentaremos brevemente a trajetória de quatro décadas
de existência do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul 
SAERGS. Serão apresentadas as gestões, seu contexto e suas pautas de destaque. Serão expostas, ainda, datas, realizações, debates e lutas que construíram a
história do Sindicato.
Da Associação Profissional ao Sindicato dos Arquitetos
A assinatura da carta sindical do SAERGS, ato formal que marca o início
de sua existência, ocorreu em 1973. No entanto, o processo que culminaria
com a constituição da entidade é longo. A fundação do Sindicato dos Arquitetos arremata um trabalho que principia em 1969 com a formação da Associação Profissional dos Arquitetos de Porto Alegre (APA). É essa entidade que,
posteriormente, dá origem ao SAERGS.
A iniciativa de fundar uma Associação Profissional como meio para
criar um sindicato seguia à risca resolução do VI Congresso Brasileiro de Arquitetos, organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), e realizado em
Salvador, na Bahia, em 1966. Por força da legislação, para criar um sindicato
4

era necessário haver uma associação profissional . A perspectiva era de que a
futura entidade funcionaria para questões específicas relacionadas à disputa

4

BRASIL. Decreto Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943. Aprova a consolidação das leis do trabalho. Título V  Da

organização sindical, Capítulo I  Da instituição sindical, Seção II  Do reconhecimento e investidura sindical.
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capital/trabalho e na defesa dos arquitetos assalariados, algo para o qual os IABs
não tinham competência legal. Conforme argumenta Newton Burmeister,
ex-dirigente do SAERGS e ex-presidente da Federação Nacional dos Arquitetos
e Urbanistas (FNA), sopa é com colher, não tem como comer com garfo.
O Sindicato foi a nossa colher para comer essa sopa sindical 5. A Associação
Profissional, e como consequência dela, o Sindicato, eram instrumentos com
finalidade muito bem definida.
Há ambiguidade sobre a data da reunião que cria a APA. O livro de
presenças da Assembleia Geral, assinado por trinta e três profissionais, registra o
dia 28 de outubro de 1969. Já a ata da reunião apresenta o dia 3 de dezembro
de 1969. Seja como for, essa reunião ocorreu um ano após ser decretado o Ato
Institucional nº 56, que concedia poderes extraordinários ao Executivo Federal
e suspendia garantias legais, abrindo o período de endurecimento da repressão
durante a ditadura militar. Neste contexto, organizar uma entidade com vistas a
dar origem a um sindicato de trabalhadores era um ato de coragem.
O IAB  Departamento Rio Grande do Sul, liderou este processo no Estado. Foi Demétrio Ribeiro quem abriu a reunião de fundação da APA. Na condição de presidente do IAB/RS, nada mais natural. Ele, no entanto, jamais participaria das diretorias da APA, tampouco do SAERGS. Essa reunião foi realizada
na própria sede do Instituto, na rua Prof. Annes Dias, Centro da capital gaúcha.
Na mesma reunião, em 1969, é apresentado e aprovado estatuto da
Associação e indicada chapa para dirigi-la. Na ata, consta que foi sugerida uma
chapa composta dos arq. Breno F. (Falcão) Motta, L. (Luiz) C. (Carlos) Xavier,
Regina Cutin, para pres. (presidente), sec. (secretário), tez. (tesoureiro), respectivamente com Guaracy M. (Miguel da) Conceição, C. (Cláudio) Ferraro, Clovis

5

BURMEISTER, N. (04 julho 2013). Porto Alegre. Entrevistador: Bruno Cesar Euphrasio de Mello. Entrevista conce-

dida para o livro comemorativo de 40 anos do SAERGS.
6

O Ato Institucional nº 5 foi baixado em 13 de dezembro de 1968, pelo presidente Costa e Silva. Com ele o

presidente da República poderia decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de
Vereadores. Concedia, ainda, poderes ao presidente para cassar mandatos e suspender direitos políticos. Ele durou até o
início de 1979. É conhecido como o mais duro ato normativo da ditadura militar.
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(Ilgenfritz da) Silva como suplentes e mais o conselho fiscal Paulo V. (Vianna)
Bopp, Benno Sperhacke e Militão M. (de Morais) Ricardo para titulares, com
7

Ivone Manske, Nelson Medeiros e Emil (Achutti) Bered como suplentes .
O mesmo documento deixa explícita a ansiedade em tornar a associação um
sindicato. Registra a ata: o arq. A. (Alfredo José) C. (Chagas) Porto Alegre solicita
que conste em ata que a associação deverá promover no menor prazo possível
sua transformação em sindicato.
A carta sindical só foi assinada anos depois, em 9 de novembro de 1973,
durante o governo do ditador Emilio Garrastazu Médici. Quem assina a carta
é o Ministro de Estado dos Negócios do Trabalho e Previdência Social, Júlio
Barata. A solenidade de entrega da carta sindical ocorreu em 15 de janeiro
de 1974, no auditório da sede do IAB/RS. Em seu pronunciamento, Clovis
Ilgenfritz da Silva, então presidente da APA, destacou que, além da atitude
reivindicatória de questões próprias para a categoria profissional, o Sindicato
tem também uma missão a desempenhar, que é a missão de colaborar para
traçar as linhas de desenvolvimento da nossa nação e, principalmente, da nossa
8

região . Já o representante do Ministério do Trabalho, o Delegado Regional
do Trabalho Guido Moesch, afirmava que um sindicato autêntico precisa ser
órgão de colaboração, não pode ser órgão de contestação. Deve ter independência, mas não usar esta independência só para contestar, precisa integrar-se
para ajudar as autoridades do poder público a realizar estas funções que visam,
9

principalmente, à realização do bem comum . O representante do ministro do
Trabalho apresentava, assim, entendimento oficial sobre como deveriam funcionar os sindicatos. Eles não deveriam ser espaços de resistência ou oposição
ao regime, mas entidades que trabalhassem cooperativamente com o governo
autoritário.

7

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS ARQUITETOS DE PORTO ALEGRE. Ata de fundação da Associação

Profissional dos Arquitetos de Porto Alegre, realizada no dia 3 de dezembro de 1969. Arquivo do SAERGS.
8

SAERGS. Ata da Assembleia de outorga solene da carta sindical ao SAERGS, realizada no dia 15 de janeiro de 1974.

Arquivo do SAERGS.
9

Ibidem.
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As primeiras gestões do SAERGS
No dia 16 de abril de 1974, foram realizadas as eleições da diretoria e do
conselho fiscal da entidade. No dia 13 de maio do mesmo ano, foi realizada a
cerimônia de posse da primeira diretoria do SAERGS10. Essa diretoria inaugural
tinha tarefa duplamente complicada: construir um sindicato e fazê-lo em meio
a um período de forte repressão. A presidência da entidade foi ocupada,
nas três primeiras gestões (1974-1977, 1977-1980 e 1980-1983), por Clovis
Ilgenfritz da Silva.
O Sindicato dos Arquitetos foi sediado provisoriamente no edifício
do IAB/RS, na rua Prof. Annes Dias. Somente em 1978, a entidade teria sede
própria. A transferência deu-se no dia 8 de abril de 197811. A pequena casa
da década de 1920 na rua José do Patrocínio foi cedida ao Sindicato para
uso gratuito pelo patrimônio da União. O edifício era antigo, em condições
precárias, mas o SAERGS, a partir de então, contava com sede própria. As
reformas necessárias foram feitas através de doações de empresas e de profissionais do Estado. José Guilherme Piccoli relata esse início. Com o apoio do
arquiteto Carlos Alberto Medeiros Morganti, nosso colega, responsável pelo
Patrimônio da União na Capital, foi-nos entregue esta casa, hoje sede do
Sindicato. Tratava-se, na época, de uma casa abandonada, deteriorada, com
infiltrações, cupim, enfim, cheia de problemas. Iniciamos, então, o processo,
solicitando colaborações dos colegas e botando a mão na massa. Colocamos
tapume de proteção em frente da obra, procurei ajuda dos meus fornecedores,
12

conseguindo materiais, como vidros, tintas, madeira, material elétrico, etc .
Entre meados da década de 1970 e o início da década de 1980, o Brasil
passou por uma expressiva ampliação do movimento sindical e por impor-

10
SAERGS. Ata da cerimônia de posse da primeira diretoria do SAERGS, realizada no dia 13 de maio de 1974.
Arquivo do SAERGS.
11
SAERGS DE CASA nova. Revista Espaço e Arquitetura, nº 5, abril de 1978, p. 11; SAERGS. Sindicato inaugura a
nova sede na José do Patrocínio. Revista Espaço e Arquitetura, nº 6, junho de 1978, p.14.
12
PICCOLI, J. G. [12 julho 2013]. Porto Alegre. Entrevistador: Bruno Cesar Euphrasio de Mello. Entrevista concedida
para o livro comemorativo de 40 anos do SAERGS.
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tantes greves, principalmente na região do ABC Paulista13. Este foi um momento de reivindicações por abertura política, de organização de movimentos
contra hegemônicos, novos partidos políticos e movimentos sociais.
Além das atividades relacionadas especificamente ao universo da arquitetura e urbanismo, o SAERGS participou, neste momento, do movimento
sindical brasileiro mais amplo. Há manifestações no veículo de comunicação
Sindicato, o jornal Arquiteto/RS14, apoiando os movimentos grevistas do ABC
Paulista de 1978 a1979. Representantes da entidade estiveram presentes na 1ª
Conferência Nacional da Classe Trabalhadora (Conclat), ocorrida no ano de
1981, em Praia Grande, São Paulo15. Nesta conferência, foram colocadas em
confronto as concepções sindicais mais autônomas e o movimento sindical
tradicionalmente atrelado e tutelado pelo Estado. Nesta primeira Conclat, o
Sindicato expôs um documento apresentando a proposta do Programa de
Assistência Técnica Gratuita ao Projeto e Construção da Moradia Econômica
para Pessoas de Baixa Renda, o programa ATME.
Ainda neste período, ampliando o campo de atuação do SAERGS, foram
realizadas atividades para além das lutas políticas e da relação com o movimento sindical. Em 1979, foi realizada a 1ª Semana Gaúcha de Arquitetura,
com exposições, mostra de projetos, debates e atividades culturais. Já em de16

zembro de 1982, ocorreu a primeira Rústica dos Arquitetos . Essa competição
17

esportiva teve vida longa  durou mais de 15 anos  e seu organizador foi
Paulo Edi Rivero Martins. A rústica, corrida de 10km por Porto Alegre, fez parte
do calendário esportivo da cidade.
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Gestões de continuidade 
Hermes Puricelli, Helga Pereira e Eduardo Vieira

Quem enfrentou o desafio de assumir a presidência do SAERGS após as
três gestões sucessivas encabeçadas por Clovis Ilgenfritz da Silva foi Hermes de
Assis Puricelli. Ele tomou posse no ano de 1983, acompanhado de um grupo
diretivo renovado. No entanto, apesar da substituição de boa parte dos quadros
da direção, esse grupo manteve continuidade programática e ideológica com
as gestões anteriores. Como afirma Hermes Puricelli, a gente era um grupo que
era quase 'filho' do Clovis. Como eu falei anteriormente, a gente veio pra cá e o
Clovis era uma referência, uma liderança. (.. ) A transição entre as gestões foi
tranquila porque, na verdade, a gente era o grupo da diretoria e não havia uma
18

oposição .
Essa gestão participou da fundação da Central Única dos Trabalhadores
19

(CUT), no ano de 1983, na cidade de São Bernardo do Campo e da fundação
da CUT/RS em 198420. Acompanhou ainda a mobilização pelas Diretas Já,
organizando a categoria e participando das manifestações públicas em apoio a
esse reclame popular21.
A gestão seguinte, 1986-1989, foi presidida por Helga Correa Pereira,
primeira mulher no comando do SAERGS. A nominata dessa diretoria trazia
muitas mulheres ocupando papeis importantes na entidade. Exemplos são a
vice-presidente Glenda Pereira da Cruz, a primeira diretora secretária Nara
Helena N. Machado e a segunda diretora secretária Ilse Rosito Dicki. Essa gestão
manteve-se alinhada com as gestões anteriores. Como afirma Helga, sua gestão
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como presidente, foi uma continuidade. O Clovis e o grupo mais antigo foram
para a FNA (Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas) e nós, os mais
novos, ficamos no Sindicato22.
Nesse mesmo período, o grupo que atuava na entidade começou a
questionar a necessidade de manter ativo um sindicato como o dos arquitetos.
O motivo era simples. Boa parte dos profissionais assalariados passou a ser
representada (e a se sentir representada) pelos sindicatos de servidores públicos. Uma alteração na legislação foi a causadora desse cenário.
A CLT (Consolidação das Leis do Trabalho, decreto lei nº 5.452/43),
desde 1943, determinava em seu art. 566 que não podem sindicalizar-se os
servidores do Estado e os das instituições paraestatais 23. Já a Constituição da
República de 1988 passou a regulamentar a questão de maneira diferente. Em
seu art. 37, inciso VI, indicava que é garantido ao servidor público civil o direito
24

à livre associação sindical . Desta forma, a Constituição, aprovada em 1988,
durante a gestão do SAERGS presidida por Helga, trouxe novo entendimento
sobre a representação do servidor público. Como consequência, houve um
incremento do número de sindicatos de servidores e a migração dos arquitetos para estas entidades. O dilema gerado por este fato está no depoimento
de Helga, quando afirma que nós não tínhamos mais base para defender enquanto Sindicato, nós achávamos isso 25. Imaginou-se, inclusive, criar outra
entidade a partir da fusão entre o IAB e o SAERGS, mas a ideia não foi adiante.
Em 1989, Eduardo Nunes Vieira assumiu a presidência do SAERGS. Foi
no mesmo ano em que Olívio Dutra, do Partido dos Trabalhadores, iniciou o
mandato na Prefeitura de Porto Alegre. A gestão presidida por Eduardo (19891992) foi a última de um grande ciclo. Desde 1974, as gestões que se suce-
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deram eram identificadas politicamente. Apesar da incorporação de novos
quadros, a linha de atuação mantinha-se. Contudo, essa gestão terminou em
meio a uma crise de interesse iniciada já anteriormente.
O aparecimento dos sindicatos de servidores públicos impôs uma
interrogação sobre a razão de existir da entidade. Na compreensão das pessoas
envolvidas com o SAERGS, ele foi perdendo a base definida. Era uma situação
delicada. Por um lado, os assalariados passavam a não identificar no Sindicato
dos Arquitetos o seu representante na defesa de direitos e interesses. Por outro
lado, representar profissionais empregadores e autônomos estava fora de
questão por diversos motivos: pela trajetória histórica da entidade, pela
existência do IAB, etc. A diretoria achava que seu período de atuação havia
encerrado. É Helga quem afirma, a nossa ideia era de que, enquanto Sindicato
de Arquitetos, já havia passado o ciclo. Nós já tínhamos feito o nosso papel, que
era mostrar para os arquitetos, e nós também nos convencermos, da importância do arquiteto enquanto trabalhador como os outros. Nós não tínhamos
26

mais base para defender enquanto Sindicato, nós achávamos isso .
Crise, descontinuidade e a turbulenta década de 1990
Na metade do ano de 1992, momento final da gestão de Eduardo
Nunes Vieira, abriu-se um processo eleitoral. Nenhuma chapa se apresentou
para concorrer à direção do SAERGS. Evidenciava-se a crise. Os dirigentes
sindicais do período, que já vinham trabalhando nas gestões anteriores, não
vislumbraram a possibilidade de montar uma chapa de situação. Sugeriuse, inclusive, extinção do Sindicato. No entanto, um grupo de alguns poucos
arquitetos assumiu a diretoria por três meses para responderem por sua administração. Este tempo foi o necessário para encaminhar o processo eleitoral,

26

Ibidem.
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a sucessão e, consequentemente, a manutenção do Sindicato. O presidente
interino deste momento, Eduardo Bimbi, relembra o momento: Mas eu me
lembro dessa reunião em que foi dito que não havia interesse em ter a disputa
eleitoral, que não havia pessoas interessadas. Eu estava ali, eu era suplente da
diretoria e, sinceramente eu tinha interesse em participar. Ninguém tinha me
consultado e estavam dizendo que não tinha. E havia mais dois diretores que
eram suplentes na época, que eram a Deonice Romero dos Santos e Ilton
(Luís) Schuler (da Silva), que também eram suplentes e também tinham algum
interesse.27.
Curiosamente, nas eleições chamadas por este grupo, apresentaram-se
duas chapas para concorrerem ao Sindicato: a Chapa 1 (Ampliação), encabeçada por Sérgio Horst, e a Chapa 2 (Alternativa), encabeçada por Carlos Edison
Araújo da Silveira. Candidato pela Chapa 1, André Huyer relata como foi esta
eleição: Foi um pleito muito correto, muito elegante. O pessoal da outra chapa
tinha a mesma preocupação que nós tínhamos, de não deixar fechar o Sindicato, e até, se não me engano, teve gente da outra chapa que colaborou depois
na nossa diretoria. Foi uma coisa muito positiva.
A chapa vencedora foi encabeçada por Sérgio Horst. Sua composição
apresentava algumas poucas pessoas que já haviam participado de gestões
anteriores. A grande maioria era de iniciantes na lida sindical. A renovação fora
extensa. Rompera-se a continuidade com a memória da entidade e com a
linha política sustentada desde a fundação do SAERGS. E, segundo o próprio
presidente da nova gestão, esta era uma chapa formada fundamentalmente
por profissionais autônomos. Afirma ele que a minha chapa pendia mais para
o arquiteto autônomo. Se formos ver a composição, tanto os seis titulares
quanto os suplentes.. se tiver um ou dois ali que tinham vínculo com órgão
público, era muito 28.
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Como a situação de esvaziamento da entidade era grande, essa gestão,
inicialmente, esforçou-se por manter o Sindicato em atividade. André Huyer
recorda-se de que como o Sindicato estava em uma linha descendente até
então, quando a nossa diretoria assumiu foi um caos. Em um dia, corta a água,
no outro dia, corta a energia elétrica, noutro dia, corta o telefone 29.
Ao final da gestão, Sérgio Horst candidata-se novamente à presidência e
vence as eleições para o triênio 1995-1998. Em sua segunda gestão, mais
precisamente no ano de 1998, há uma grande reformulação na diretoria.
O presidente e o vice-presidente afastam-se. Havia, segundo o presidente,
divergências sobre a linha política a adotar. O clima de disputa interna acirrouse, o que contribuiu para seu afastamento. Juarez Ribeiro assumiu interinamente para a transição e, fazendo balanço do momento, relembra: fui indicado
por um grupo que queria uma atuação mais agressiva do Sindicato em relação
às questões sindicais. Questões trabalhistas, profissionais, valorização profissional. Eles achavam que deveria sair da acomodação que estava passando o
Sindicato para uma melhor divulgação da profissão e melhor atuação 30.
A gestão seguinte, triênio 1998-2001, presidida por Werner Schneider,
também foi atribulada. Na ata da 21ª reunião de diretoria, realizada no dia 27
de maio de 1999, é apresentado o pedido de licenciamento do presidente
Werner Schneider e do vice-presidente Wanderlei Alíbio, bem como a renúncia da primeira diretora secretária Deonice Romero dos Santos. Esta última
indica o motivo dos afastamentos, ao afirmar que na verdade, os próprios
31

membros da diretoria tinham objetivos diferentes . Logo após, a diretoria é
recomposta e completa o período do mandato.
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Ainda em meio a essa turbulenta década de 1990, foi criada a premiação
do Arquiteto do Ano. Sua primeira edição ocorreu no ano de 1996, durante a
gestão presidida por Sérgio Horst. Ela foi idealizada por André Huyer, à época,
primeiro diretor secretário. A intenção era laurear o arquiteto de maior destaque do ano e trazer mais visibilidade para a profissão. Sobre a premiação do
Arquiteto do Ano, Huyer afirma, desde formado, eu já pensava nessa questão.
Como os arquitetos podem ser mais reconhecidos pela sociedade de uma
maneira geral? Outras entidades e profissões fazem o profissional do ano do
seu ramo. Essa foi uma ideia que eu já tinha apresentado de uma maneira
muito embrionária, e lançado, até para outras entidades. Depois que eu passei
a participar do Sindicato dos Arquitetos, eu propus: por que a gente não faz
isso aqui?32.
O primeiro Arquiteto do Ano foi o profissional Alberto Giusepe Pio
Adomilli, escolhido por ter seu trabalho vencedor do concurso público
nacional de arquitetura Porto dos Casais. Posteriormente, ano a ano, a premiação foi sendo repetida, tendo sido interrompida de 2007 a 2010. Em 2011,
a premiação foi retomada e houve alteração do seu nome para Arquiteto e
Urbanista do Ano33.
Os anos 2000 e o debate sobre o Conselho
de Arquitetura e Urbanismo
O final da década de 1990 e a primeira década dos anos 2000 foram
períodos em que a saída dos arquitetos e urbanistas do sistema Confea/Crea
e a criação de um conselho profissional próprio eclipsaram outros debates.
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A gestão presidida por Werner Schneider (1998-2001), e interinamente
presidida por André Fernando Muller (a partir de maio de 1999), apresentavam-se reticentes em relação à proposta do novo conselho. Entendiam que a
reivindicação era de um conjunto inexpressivo de profissionais e que merecia
ser mais suficientemente discutida34. Em outros momentos, apoiavam a causa,
mas cautelosamente, e sob a condição de que se realizasse um amplo processo de discussão com a categoria ou um plesbicito nacional para verificar a
35

posição dos profissionais do país . Não faziam defesa categórica e irrestrita.
Em periódico da entidade de setembro/outubro de 2000, o então
presidente do SAERGS, André Fernando Muller, contestava o que entendia
ser uma manobra política em favor da tese da criação do conselho próprio.
Segundo ele, o esvaziado XVI Congresso Brasileiro de Arquitetos, realizado em
Cuiabá naquele ano, aprovara em plenária final documento elaborado em
36

reunião paralela do Conselho Superior do IAB, e que veio pronto à plenária .
A Decisão de Cuiabá afirmava ser irreversível a união de arquitetos e urbanistas e suas entidades em torno da construção de uma Lei Federal que regule
o exercício da profissão. Contestando incisivamente o processo de construção
desta decisão, Muller argumentava: não é esta a maneira democrática de tomar
37

decisões em nome dos 80.000 arquitetos brasileiros .
A partir dos anos 2000, as gestões passaram a gozar de maior estabilidade. Não há importantes reformulações, recomposições ou troca de parte
relevante da diretoria.
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Nas gestões presididas por Cesar Fasoli (2001-2004 e 2004-2007),
o discurso em relação à criação do conselho profissional próprio muda. Suas
gestões empenharam-se em contribuir com a unidade entre as entidades de
arquitetos e urbanistas para viabilização deste projeto. Neste sentido, um dos
fatos importantes ocorridos na primeira década dos anos 2000 foi a criação
do Fórum das Entidades Estaduais de Arquitetos. A criação deste fórum, no
ano de 200238, tinha vários objetivos, mas no centro dele esteve o trabalho
coordenado das entidades  o que já acontecia nacionalmente com o Colégio de Entidades de Arquitetos  para a criação do Conselho de Arquitetura
e Urbanismo.
Ao longo da última gestão presidida por André Muller (2008 e 2010),
acirrou-se novamente o antagonismo entre os que lutavam pela criação do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo e os que mantinham o questionamento
sobre a saída do sistema Confea/Crea. Majoritariamente, o grupo que dirigia o
Sindicato era contrário à criação do conselho próprio39. Isto criou um mal-estar
entre o SAERGS e as demais entidades, isolando o Sindicato das entidades de
arquitetura do Estado que compunham o Fórum de Entidades Estaduais de
Arquitetos.
Em 2011, a diretoria presidida por Cicero Alvarez venceu as eleições com
a proposta de adesão à implantação do CAU, que havia sido sancionado pelo
presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva em dezembro de 2010. Esta
gestão participou efetivamente do processo de implantação do CAU no Rio
Grande do Sul. Em 2013, iniciam as comemorações de 40 anos da entidade.
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de Arquitetos de Porto Alegre

A fundação da Associação Profissional de Arquitetos de Porto Alegre

AA criação da Associação Profissional dos Arquitetos de Porto Alegre
(APA) foi o primeiro gesto em direção à fundação do SAERGS. Os documentos deixam certa dubiedade em relação à data da reunião que institui a
APA. O livro de presenças indica que a Assembleia Geral de fundação da
Associação Profissional de Arquitetos de Porto Alegre ocorreu em 8 de
outubro de 1969. A ata da reunião anota o dia 3 de dezembro de 1969.
Reproduzimos, a seguir, a ata da reunião de formação da Associação Profissional de Arquitetos de Porto Alegre e sua lista de presenças, bem como a
ata de sucessão da diretoria da APA de 1972.
Ata de fundação da Associação Profissional de Arquitetos
de Porto Alegre
Associação Profissional dos Arquitetos de Porto Alegre.
Em atendimento a circular 16/68/69 do IAB-RS reuniram-se na sede
do IAB a 3 de dezembro 69 diversos arquitetos interessados na formação de
uma associação de arquitetos, tendo em vista a criação do Sindicato dos Arquitetos de Porto Alegre. Os trabalhos são abertos pelo professor Demétrio Ribeiro,
pres. do IAB-RS que expõe as razões da reunião do assunto em debate. Depois
de alguns esclarecimentos e aprovada por unanimidade a criação da associação, passando-se a tratar da eleição de sua primeira diretoria.
Sugerida uma chapa composta dos arq. Breno F. (Falcão da) Motta, L.
(Luiz) C. (Carlos) Xavier, Regina Cutin, para pres. (presidente), sec. (secretá-
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rio), tez. (tesoureiro), respectivamente com Guaracy M. (Miguel da) Conceição, C. (Cláudio) Ferraro, Clovis (Ilgenfritz da) Silva como suplentes e mais o
conselho fiscal Paulo V. (Vianna) Bopp, Benno Sperhacke e Militão M. (de
Morais) Ricardo para titulares, com Ivone Manske, Nelson Medeiros e Emil
(Achutti) Bered como suplentes. Após uma suspensão por dez minutos
para dar oportunidade a novas chapas, verificou-se a aclamação da chapa
anterior. O Arq. Demétrio Ribeiro convida os novos dirigentes para a mesa
dando a palavra ao presidente eleito. Segue-se a leitura de uma minuta de
estatuto, procedendo-se discussões e esclarecimentos tomando parte os
Arq. A. (Antônio) Chaves Barcellos, Paulo (Viana) Bopp, Nelson Medeiros,
Clovis (Ilgenfritz) Silva entre outros. Após votação dos estatutos são eles
aprovados com sete votos contrários e os demais a favor. O Arq. A. (Alfredo
José) C. (Chagas) Porto Alegre solicita conste em ata que a associação deverá promover no menor prazo possível sua transformação em sindicato.
Solicitado pelo presidente o Sr. Pinheiro presta esclarecimentos sobre os
tramites legais para registro e transformação em sindicato. A seguir fica estabelecido que a mensalidade cobrada pela associação será de CR$ 5.00
por mês atendendo sugestão do Arq. Porto Alegre. A seguir o Arq. Guaracy
presta esclarecimento relativo a receita já recolhida mediante contribuição
espontânea de diversos arquitetos na base de CR$ 10,00 por cada um.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião.
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Ata de fundação da Associação Profissional de Arquitetos de
Porto Alegre, 3 de dezembro de 1969. Fonte: Arquivo do SAERGS.
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Lista de presença da Assembleia Geral de fundação da Associação Profissional
de Arquitetos de Porto Alegre, 28 de outubro de 1969. Fonte: Arquivo do SAERGS.
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Ata de sucessão da diretoria da Associação Profissional
de Arquitetos de Porto Alegre
Associação Profissional dos Arquitetos de Porto Alegre
Ata da Reunião realizada aos 14 de março de 1972
Em reunião na sede do IAB-RS, o presidente Breno Falcão da Motta iniciou os trabalhos, convidando para ocuparem a mesa os presidentes do Crea e
IAB, respectivamente Arq. Alfredo (José Chagas) Porto Alegre e Newton Burmeister. A seguir relatou de forma breve, a atividade desempenhada pela diretoria da qual é titular, ressaltando a luta para conseguir o número de um terço
dos profissionais existentes em Porto Alegre, que é exigência legal para futura
transformação em Sindicato dos Arquitetos.
Lendo os nomes dos Arquitetos, que na Assembleia realizada dia 1 de
março de 72 foram eleitos para o próximo exercício, convida o novo presidente
a passar a mesa e comandar os trabalhos.
Os componentes da nova diretoria são os seguintes:
Presidente  Arq. Clovis Ilgenfritz da Silva
Vice Pres.  Arq. Regina Cuttin
Secretário  Arq. Cláudio (Roberto Zoratto D'Afflitto) Casaccia
2º Secretário  Arq. Ruy Otavio Florin
Tesoureiro  Arq. José Guilherme Piccoli
2º Tesoureiro  Arq. Nestor Torelly Martins

O Conselho Fiscal fica assim constituído: Arq. Milton Libel, Arq. Ignez D'Avila
Pinto, Arq. Breno Falcão da Motta, Arq. Newton Paulo Baggio, Arq. Vinicius Dani,
Arq. Antônio Bortolozzo.
Com a palavra o presidente Clovis solicita dos colegas uma cota de sacrifício considerando o muito que será necessário fazer para criarmos o Sindicato.
Passa depois a enumerar alguns pontos para que surja o necessário debate:
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 O mérito do IAB ao aconselhar a criação da Associação com vistas a
transformação em Sindicato.
 O desejo de sua diretoria, de no mais curto prazo conseguir a transformação em Sindicato.
 Da necessidade de a Associação e posteriormente o Sindicato trabalharem ao lado do IAB em todos os programas e lutas da classe.
 Que pretendemos atuar nos problemas da Arquitetura e no progresso da
profissionalização.
 Que não será aceito o acomodamento nem o derrotismo.
 Que é desejo reivindicar nossa participação em todos os órgãos oficiais,
como Crea, Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre, etc.
 Os problemas dos estudantes e do ensino da Arquitetura.
 O problema da ingerência de firmas estrangeiras em nosso meio e a proteção do profissional brasileiro.
 O convite recebido para entrevista no programa do Candido Norberto
na Rádio Gaúcha.
Solicita então a participação dos colegas, no que é de imediato atendido,
tendo o Arq. (Jorge Decken) Debiagi sugerido um aperto de mãos entre o presidente que inicia e o que deixa o cargo. É atendido sob uma salva de palmas.
Referindo-se ao convite para o programa da Rádio Gaúcha, o Arq. N. (Newton) Burmeister sugere como tema assuntos relativos ao BNH, as Empresas estrangeiras, alertando para a preocupação com a objetividade nas repostas.
O arq. (Jorge Decken) Debiagi ressalta a delicadeza dos assuntos, sugerindo
a formação de comissões para se chegar a pontos de vista claros e comuns.
O Presidente Clovis relata que presentemente atuam em Porto Alegre três
empresas estrangeiras, Alemã, Espanhola e Italiana, preocupando ele com a posição de segundo plano em que ficam nossos técnicos.
O Arq. Demétrio Ribeiro sugere fique constando em ata, um voto de louvor
a diretoria anterior, pelo muito que conseguiu realizar em sua gestão.
O Arq. Gunter Weimer solicita a seguir, que o assunto relativo a tecnologia
seja tratado com maior ênfase, relembrando que o BNH foge a uma maior industrialização da construção.
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Novamente volta a palavra ao presidente Clovis, comunicando ele que formará uma comissão para comparecer ao programa da Rádio Gaúcha, dando a
seguir por encerrada a reunião.

Ata da reunião realizada em 14 de março de 1972. Fonte: Arquivo do SAERGS.
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NNo dia 9 de novembro de 1973, quatro anos após a fundação da Associação Profissional dos Arquitetos de Porto Alegre, o ministro de Estado dos
Negócios do Trabalho e Previdência Social, Júlio Barata, assinou a carta sindical
que cria o Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul. A seguir, a
reprodução da carta sindical, do Diário Oficial da União, bem como os discursos do presidente da APA na ocasião, Clovis Ilgenfritz da Silva, e do Delegado
Regional do Trabalho, Guido Moesch, no dia 15 de janeiro de 1974, momento
da entrega solene da carta sindical. Este evento foi realizado no auditório da
sede do IAB/RS, na rua Annes Dias, Centro de Porto Alegre. Posteriormente, em
13 de maio de 1974, foi realizada a cerimônia de posse da diretoria e conselho
fiscal do Sindicato.
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DIÁRIO OFICIAL
Sexta-feira 23  DIÁRIO OFICIAL (Seção I  Parte I)
Novembro de 1973

Detalhe do Diário Oficial da
União, 23 de novembro de 1973.
Fonte: Arquivo do SAERGS

Discurso do Arquiteto Clovis Ilgenfritz da Silva, presidente do
SAERGS, na assembleia de outorga solene da carta sindical ao SAERGS
em 15 de janeiro de 1974
Fonte: Ata da Assembleia de outorga solene da carta sindical ao SAERGS, dia 15
de janeiro de 1974. Arquivo do SAERGS.

Este é um momento histórico da formação de uma Entidade de Classe
e, teremos a honra de receber, neste momento, das mãos do Sr. Guido Moesch,
a nossa Investidura Sindical.
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Hoje é um dia de festa e, também, um dia de comprometimento
nosso com algo que nós nos propusemos a fazer. Pretendo, por ser um dia de
festa e por já sabermos, todos qual o compromisso que temos, com nossa
profissão, com nossa sociedade, dizer apenas algumas palavras, necessárias,
num momento realmente significativo para nossa classe. Procurarei sintetizar,
aquilo que nós imaginamos ser o nosso sindicato, um sindicato formado por
profissionais liberais, que são trabalhadores, em si privilegiados, trabalhadores
que adquiriram o grau universitário, e que, além daquilo que o sindicato poderia significar para uma classe que se une em torno de um órgão institucional
como esse: o que seria de reivindicar coisas, de conseguir melhores posições
diante das leis que regem a profissão, é também, um sindicato que, pela conotação universitária que tem, pela própria profissão que abraça, tem também,
como compromisso, além das reivindicações, uma atitude sindical para o
profissional; tem também uma missão a desempenhar, que é a missão de
colaborar para traçar as linhas de desenvolvimento da nossa nação e, principalmente, da nossa região.
É nossa obrigação, em reivindicando coisas, opinar pelo desenvolvimento. Compreendo que isso seja uma síntese do que poderia ser dito, em
assuntos dos mais variados, cujo conhecimento dos colegas é antigo, e cujas
lutas já têm sido desenvolvidas pelo nosso órgão tradicional, nosso órgão com
uma tradição de mais de 50 anos de existência, de grandes lutas e de grandes
conquistas, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil. Acredito que este é o
significado mais importante do nosso sindicato, em reivindicar as coisas, conseguir também, colaborar com o desenvolvimento; reivindicando conseguir
posições para poder celebrar; em princípio isso já é a primeira reivindicação.
Acredito que os colegas concordarão comigo, quando afirmo que, ainda não
somos donos, como deveríamos ser de mercado, do projeto, do planejamento
nacional. O arquiteto é formado para organizar o espaço físico, o espaço de
viver do homem. Essa afirmação é para nós uma afirmação primária, mas para a
grande massa do povo brasileiro, ela não é conhecida. Nós ainda não temos o
privilegio de ser os projetistas de espaço físico brasileiro, como queremos, ou
como desejamos e, como estamos capacitados, cada vez mais, para fazer.
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Acredito que, por dificuldades que tenhamos ao enfrentar os problemas nacionais, relacionados com o planejamento do espaço físico, com o
projeto das edificações, com o projeto do objeto em si, com tudo aquilo que se
propõe a nossa profissão, nós ainda não estejamos com um grau suficientemente capacitado para trabalhos sofisticados. Mas acredito também, que afora
nossa profissão, não existem outras profissões mais capazes de que esta, para
fazer o que se impõe no momento. Com estas palavras eu faço, e ainda, os meus
agradecimentos, em nome da diretoria, que durante algum tempo trabalhou
para conseguir este intento; nós queríamos agradecer à colaboração efetiva
que tivemos dos órgãos governamentais, representados no Rio Grande do Sul,
pela Delegacia Regional do Trabalho, na pessoa do Dr. Guido Moesch, e dos
atenciosos funcionários, que sempre foram solícitos em nos dar todas as instruções para podermos alcançar esta meta e conseguir este intento, que é o
principio de toda uma luta que deverá ser desenvolvida. Gostaríamos de agradecer ao Instituto de Arquitetos do Brasil  Departamento do RGS, ao Instituto
de Arquitetos do Brasil  Conselho Superior, ao nosso representante em Brasília, colega que acompanhou, durante quase dois anos, junto ao Ministério do
Trabalho, sabendo como estava o andamento do processo de Investidura Sindical; gostaríamos de agradecer a estes colegas a colaboração que deram e
convidar a todos os demais para se engajarem nesse processo e colaborarem,
para que nós possamos construir um sindicato verdadeiramente representativo.
Discurso do Guido Moesch, Delegado Regional do Trabalho
representando o Ministro de Estado dos Negócios do Trabalho e
Previdência Social, na Assembleia de outorga solene da carta sindical
ao SAERGS, em 15 de janeiro de 1974
Fonte: Ata da assembleia de outorga solene da carta sindical ao SAERGS, dia 15
de janeiro de 1974. Arquivo do SAERGS

Exmo. Sr. Representante do Governo do Estado;
Prezado Dr. Clovis Ilgenfritz da Silva  Presidente do Conselho Diretor do
Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul;
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Sr. Representante do Prefeito Municipal;
Senhores Representantes de Secretárias de Estado;
Sr. Deputado Valdir Valter;
Demais entidades presentes à mesa;
Prezados membros desta carta sindical;
Minhas senhoras e meus senhores:
Desejo inicialmente manifestar, em nome do MTPS, Prof. Júlio Barata, o
momento em que se entrega mais uma Carta Sindical, aqui em nosso Estado.
O nosso regozijo por este evento, é que cada carta sindical é um momento
que se reveste de certa solenidade ou, ao menos, de um real significado, porque para alguém sindicalizar-se, ou para uma categoria se sindicalizar, isto exige,
antes de mais nada, uma tomada de posição. Porque Sindicato hoje, exprime
muita responsabilidade, exige plena conscientização do passo que se dá e atrás
desse assumir responsabilidades, exatamente vem os benefícios que o Sindicato quer canalizar em favor da categoria que representa. Aqui, eu acompanhei
o nascimento desta pretensão dos Arquitetos do RGS, uma categoria profissional liberal, de quererem sindicalizar-se, desde o momento em que tive a
alegria de expedir-lhes a certidão de Associação Profissional, e por isso também, de acompanhando o esforço de Dr. Clovis e de seus esforçados, incansáveis, perseverantes companheiros de Diretoria, eu posso externar esta alegria
de ver hoje, nesta noite, com a entrega desta carta, coroados de êxito seus
esforços, e este desejo profundo, entranhado, que sempre tiveram, de através
de um sindicato, poderem lutar um pouco mais pela classe que representa.
Atualmente, nós estamos atravessando no país, um verdadeiro momento de
explosão sindical, e em certos setores, atingindo também, a classe econômica
patronal. Pela primeira vez no Brasil, se difundiu uma verdadeira doutrina sindical, sobre a qual está embasado todo o nosso sindicalismo e que exatamente,
exprime a realidade do que o governo deseja que os sindicatos façam e
realizem. Mas destaca-se primeiramente, em toda esta explosão sindical, um
fator primordial para sua explicação. É de que o governo escolheu os sindicatos
como a mais autêntica expressão de associativismo em nosso país. Vejam:
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numa área patronal, enquanto em outros países existem apenas grêmios de
empregadores, no Brasil, nós temos Sindicatos e Federações de empregadores;
nós profissionais liberais, um dos poucos países que permite a sindicalização
desta classe é no Brasil. E, também, na área profissional do trabalhador, de operário, como uma remodelação que se deu à imagem sindical, o nosso sindicalismo está aos poucos atingindo esta autenticidade. É indiscutível, hoje, verse no sindicato a forma mais real de associativismo no Brasil. Vejam, acompanhem as noticias dos nossos jornais, da nossa imprensa em geral; vejam as
reivindicações, as críticas, as ponderações e as sugestões que se fazem hoje,
através das mais variadas categorias e, elas são criadas pelos nossos sindicatos.
Ainda hoje, vejam a preocupação do Sindicato da Construção Civil do RGS
com a falta de material de obra. É um sindicato reivindicando e apontando
soluções e, recentemente, estamos aqui, contemplando no RGS, as nossas
Federações, exatamente órgãos sindicais de grau superior, tomando posições
de independência, de coragem e de críticas construtivas frente à problemática
que hoje está atingindo alguns setores do país. E para isso eu poderia exemplificar o problema da carne, da FETAG sobre problemas do preço mínimo do
trigo e da Federação das Industrias do RGS, sobre o problema da falta de matéria prima que atinge a nossa indústria. Então, essa forma de associativismo
autêntico, é permitida, e é inclusive, impulsionada pelo governo, porque só se
faz um associativismo autêntico, quando existe liberdade, e o governo é muito
cioso da liberdade na área sindical, permite críticas, permite reivindicações, as
estimula e incentiva de toda maneira e de todos os modos, exatamente para
que esse associativismo atinja os elevados objetivos que lhe foram confiados.
Então, em primeiro lugar, dentro dessa remodelação da imagem sindical, que o
governo está imprimindo em todo o país, assistimos um Sindicato livre, órgão
reivindicatório. Como disse o Dr. Clovis: tanta coisa nós temos a reivindicar e já
reivindicamos no dia em que é entregue a nossa carta sindical. Ele fez muito
bem e muito certo isso, porque, antes de mais nada, Sindicato é órgão de
defesa, de amparo e de coordenação de interesses da classe que representa,
conforme diz a legislação trabalhista. Então é mister que se tenha sempre
presente esta independência, que os nossos sindicatos devem exercitar, com
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Entrega da carta sindical, 1974.
Acima, da esquerda para a direita: Cap. Walter Spalding, Guido Moesh e
Clovis Ilgenfritz da Silva.
Abaixo, da esquerda para a direita: Cap. Walter Spalding, Guido Moesh,
Clovis Ilgenfritz da Silva, Jorge Decken Debiagi. Fonte: Arquivo do SAERGS.
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coragem, com denodo, com desassombro, para que possam exatamente
atingir os objetivos. E, em segundo lugar, o sindicato é órgão de integração:
novamente a legislação trabalhista diz que o sindicato é órgão de colaboração
como poder público para obtenção da solidariedade social, e para isso ele
realiza funções delegadas do poder público e, especialmente, ao Ministério do
Trabalho e Previdência Social, por disposição legislativa, porque aos sindicatos
são confiadas funções que, por natureza, só o poder público realiza.
Então, um sindicato autêntico precisa ser órgão de colaboração, não
pode ser órgão de contestação. Deve ter independência, mas não usar esta
independência só para contestar, precisa integrar-se para ajudar as autoridades
do poder público a realizar estas funções que visam principalmente, a realização do bem comum. E, em 3º lugar, o sindicato, à medida que exercita os
seus deveres e misteres, ele torna-se órgão de distribuição de benefícios. Isto
não é tão fácil de conseguir na classe profissional liberal, nem na classe patronal,
mas assiste-se principalmente esta distribuição de benefícios na classe trabalhadora, através de convênios com o INPS, através de bolsas de estudo da mais
variada ordem, e na área rural, estamos assistindo a esta verdadeira transformação da nossa área rural, por causa do sindicalismo e, principalmente, pelas
condições que o nosso sindicato tem de distribuir benefícios, através de ambulatórios, de gabinetes odontológicos, de aposentadoria de trabalhadores
rurais, etc. Na área profissional liberal e na área patronal isto é um pouco mais
difícil, porque não precisa-se de bolsas de estudo, há independência quanto ao
problema da assistência médica, todos têm a sua inscrição no INPS, ou no
órgão providencial, etc. E então, o maior beneficio, creio, que o sindicato pode
representar nesta área, a quem hoje é entregue a carta sindical, é ser um órgão
verdadeiramente representativo da classe, reivindicar, chamar a atenção e
criticar quando é preciso, mas sempre fazer presente os justos reclamos da
categoria que representa. Acho que aí, principalmente hoje, se realiza a grande
missão dos sindicatos nestas categorias. Esta disposição que tem as Diretorias
e os elementos da categoria, em reivindicar, por isto achei muito oportuna as
palavras do Presidente, nas palavras de saudação, quando diz que, desde o
início, o sindicato deverá fazer com que as aspirações dos arquitetos estejam
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presentes, para que a defesa dos interesses dos arquitetos sejam postos à
público, para que todos saibam que esta classe está unida, e que esta classe
quer fazer-se cada vez mais presente no processo de desenvolvimento do
nosso país. E, para isso, precisa ter um órgão de classe, para isso precisa ter um
órgão representativo e para isto tenho a certeza que os arquitetos do Rio Grande criaram este sindicato, tiveram esta tomada de posição, conscientizaram-se
desta necessidade, e para isto tenho a certeza que este sindicato nasce sob os
melhores auspícios, vai integrar-se na grande família sindical do RGS, sob as
nossas melhores esperanças, para que ele de fato realize junto aos arquitetos do
RGS, este trabalho de são e de autêntico associativismo, através do modo de
classe presente, ativo e dinâmico.
Eu agradeço ao Dr. Clovis e aos membros da Diretoria pelo trabalho
que realizaram. Desejo agradecer também a presença das autoridades que
vieram aqui prestigiar este ato, a aos numerosos membros desta categoria, e
dou por encerrada esta sessão.

Ata da cerimônia de posse da primeira Diretoria do SAERGS
ATA DE POSSE
Aos treze dias do mês de maio de mil novecentos e setenta e quatro,
na sede do SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, sito na Rua Prof. Annes Dias, 166, na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, foi instalada a cerimônia de posse da Diretoria
e Conselho Fiscal do Sindicato, cujas eleições foram realizadas no dia 16 de
abril de 1974. Em seguida à instalação, tomaram assento à mesa os Srs. Cap.
Walter Spalding Filho, representante do Exmo. Sr. Governador do Estado do
Rio Grande do Sul; Arq. Enzo Antônio Franceschini, Representante do Prefeito Municipal de Porto Alegre; Sr. Gilberto Batirana, Representante do
Sr. Delegado Regional do Trabalho; Sr. Flávio Saldanha, Representante do
Sr. Secretário do Trabalho e Ação Social; Arq. João Lunardi, Representante
do Sr. de Desenvolvimento Regional e Obras Públicas; Sr. Walter Barbosa
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dos Santos, Representante da Federação das Indústrias do Estado do Rio
Grande do Sul; Dr. Paulo Freitas, Representante do Sindicato dos Odontólogos; Dr. Carlos Augusto Schabeitz, Representante da Casa dos Economistas; Jorn. Gabriel Matias, Representante da Associação Rio-grandense
de Imprensa; Dr. Raul Camargo, Representante da Delegacia Regional do
BNH; Engº Agrº Antônio Tavares Quintas, Presidente do Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia  8ª Região; Prof. Flávio Figueira
Soares, Diretor da Faculdade de Arquitetura da UFRGS; Arq. Nestor Reis
Goulart Filho [Nestor Goulart Reis Filho], Presidente da Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura; Arq. Miguel Alves Pereira, Presidente do
Conselho Superior do Instituto de Arquitetos do Brasil; Arq. Jorge Decken
Debiagi, Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil  Departamento
Rio Grande do Sul; Arq. Peter José Schweizer, Presidente do Sindicato dos
Arquitetos do Estado da Guanabara; entregando a presidência dos trabalhos, ao Sr. Cap. Walter Spalding Filho, Representante do Sr. Governador
do Estado, tendo por sua vez passado a palavra aos Sr. Gilberto Batirana,
Representante do Sr. Delegado Regional do Trabalho  Dr. Guido Moesch.
O Sr. Presidente da solenidade, em seguida às saudações aos novos dirigentes do Sindicato, precedeu à chamada dos integrantes dos aludidos
órgãos, ao mesmo tempo em que, entregando-lhes as credenciais respectivas, declarava-os empossados nos cargos a seguir denominados: DIRETORIA  Arq. Clovis Ilgenfritz da Silva, Presidente  cuja declaração de bens
e valores é a seguinte: (...); VICE-PRESIDENTE  Arq. Alfredo José Chagas Porto Alegre  cuja declaração de bens e valores é a seguinte: (...); 1º SECRETÁRIO  Arq. Carlos Max Moreira Maia, cuja declaração de bens e valores é
a seguinte: (...); 1º TESOUREIRO  Arq. José Guilherme Piccoli, cuja declaração de bens e valores é a seguinte: (...); 2º SECRETÁRIO  Arq. Claudio
Zoratto DA fflitto Casaccia, cuja declaração de bens e valores é a seguinte:
(...); 2º TESOUREIRO  Arq. Antônio Bortolozzo, cuja declaração de bens e
valores é a seguinte: (...). CONSELHO FISCAL  Arq. Oscar Souza Trindade,
cuja declaração de bens de bens e valores é a seguinte: (...); Arq. Renzo
Franceschini, cuja declaração de bens e valores é a seguinte: (...); Arq. Carlos
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Marc Rosário, cuja declaração de bens e valores é a seguinte: (...).  cujos
mandatos passam a ser contados desta data, devendo terminar em 13 de
maio de 1977. Apresentando suas saudações aos elementos empossados,
falaram ainda, o Sr. Miguel Alves Pereira, Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil  Conselho Superior e, por último, em nome dos empossados, o Sr. Arq. Clovis Ilgenfritz da Silva, Presidente do Sindicato. Não
havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o Presidente da solenidade declarou-a encerrada às vinte e uma horas e quarenta minutos. Foi
lavrada esta ata que recebe, depois de aprovada, as assinaturas dos membros da Diretoria, ora empossados.
Porto Alegre, 15 de maio de 1974.

Cerimônia de posse da primeira diretoria do SAERGS, 1974. Da esquerda para a direita: Paulo Freitas, Miguel Alves
Pereira, Clovis Ilgenfritz da Silva, Cap. Walter Spalding (encoberto), Renzo Antonio Franceschini, não reconhecido. Fonte:
Arquivo do SAERGS.
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NNeste capítulo, apresentaremos em ordem cronológica a lista das
diretorias da Associação Profissional dos Arquitetos de Porto Alegre (APA) e
do Sindicato dos Arquitetos (SAERGS). Antes, cabe uma explicação sobre a
forma como elas estão expostas. O estatuto do SAERGS indicava somente a
existência dos cargos de Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Diretor Secretário, Segundo Diretor Secretário, Primeiro Diretor Tesoureiro, Segundo
Diretor Tesoureiro e seis suplentes. Além desses, os Conselheiros Fiscais e
seus suplentes. Quaisquer outras Diretorias, Departamentos, Grupos de
Trabalho, Delegacias Regionais ou outras formas de organização políticoadministrativa não estavam definidas estatutariamente. Essa situação só se
alterou com a mudança do estatuto da entidade realizada no ano de 2012.
De qualquer forma, optamos por incluir todas as Diretorias, Departamentos,
Grupos de Trabalho, Delegacias Regionais e outros nesta cronologia, com
seus respectivos responsáveis. Com isso, apresentamos da maneira mais
completa possível a forma de organização que cada gestão construiu. Trazemos à luz também profissionais que contribuíram nas ações e na trajetória
do SAERGS.
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Posse da diretoria do SAERGS triênio 1977-1980, no auditório da sede do
IAB/RS na Rua Annes Dias, centro de Porto Alegre.
Acima, da esquerda para a direita, José Guilherme Piccoli, Cesar Dorfman, Claudio
Roberto Zoratto D'Afflitto Casaccia, Clovis Ilgenfritz da Silva, Newton Burmeister,
Lenora Alencastro, Alfredo José Chagas Porto Alegre, José Albano Volkmer.
Abaixo, ao centro, a fala de Clovis Ilgenfritz da Silva. Fonte: Arquivo do SAERGS.
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Primeira Diretoria da Associação Profissional de Arquitetos de
Porto Alegre (1969 a 1972)
Presidente: Breno Falcão da Motta
Secretário: Luiz Carlos Xavier
Tesoureira: Regina Cutin
Suplentes: Guaracy Miguel da Conceição, Cláudio Ferraro,
Clovis Ilgenfritz da Silva
Conselho Fiscal Titular: Paulo Vianna Bopp, Benno Sperhaken,
Militão de Morais Ricardo
Conselho Fiscal Suplente: Ivone Manske, Nelson Medeiros,
Emil Achutti Bered

Segunda Diretoria da Associação Profissional de Arquitetos de
Porto Alegre (1972 a 1973)
Presidente: Clovis Ilgenfritz da Silva
Vice Presidente: Regina Cuttin
Secretário: Claudio Roberto Zoratto D'Afflitto Casaccia
Segundo Secretário: Ruy Otavio Florin
Tesoureiro: José Guilherme Piccoli
Segundo Tesoureiro: Nestor Torelly Martins
Conselho Fiscal: Milton Libel, Ignez Dávila Pinto, Breno Falcão da Motta,
Newton Paulo Baggio, Vinicius Dani, Antônio Bortolozzo

Diretoria do SAERGS  Triênio 1974-1977

Presidente: Clovis Ilgenfritz da Silva
Vice-Presidente: Alfredo José Chagas Porto Alegre
Primeiro Diretor Secretário: Carlos Max Moreira Maia
Segundo Diretor Secretário: Claudio Roberto Zoratto D'Afflitto Casaccia
Primeiro Diretor Tesoureiro: José Guilherme Piccoli
Segundo Diretor Tesoureiro: Antônio Bortolozzo

continua
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Suplentes: Iventon Porto Torres; Antonio Carlos Manieri Rasso,
Herberto Luiz Brandão, Caio Tacito Rauber, Cesar Dorfman,
Nestor Torelly Martins
Conselho Fiscal: Oscar Souza Trindade, Renzo Antonio Franceschini,
Carlos Marc Rosário
Conselho Fiscal Suplente: David Leo Bondar, Newton Burmeister,
Edenor Buchholz
Delegados Representantes: Clovis Ilgenfritz da Silva, Alfredo José Chagas
Porto Alegre.
Delegados Representantes Suplentes: Jorge Decken Debiagi,
Ivan Gilberto Borges Mizoguchi

Diretoria do SAERGS  Triênio 1977-1980

Presidente: Clovis Ilgenfritz da Silva
Vice-Presidente: Newton Burmeister
Primeiro Diretor Secretário: Claudio Roberto Zoratto D'Afflitto Casaccia
Segundo Diretor Secretário: Moacir José Fellin
Primeiro Diretor Tesoureiro: José Guilherme Piccoli
Segundo Diretor Tesoureiro: Cesar Dorfman
Suplentes: Edenor Bulchholz, Helena Machado, Lenora Alencastro,
Newton Baggio, Gerd Zander, Sérgio Amílcar Corvello Rodrigues
Conselho Fiscal: Carlos M. Rosário, Carlos Maximiliano Fayet,
Antônio Bortolozzo
Conselho Fiscal Suplente: José Albano Volkmer, Ignês D'Avila Pinto,
Carlos Max Moreira Maia
Delegados Representantes: Clovis Ilgenfritz da Silva, Newton Burmeister.
Delegados Representantes Suplentes: Cláudio Roberto Zoratto D'Afflitto
Casaccia, Alfredo Porto Alegre
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Diretoria do SAERGS  Triênio 1980-1983

Presidente: Clovis Ilgenfritz da Silva
Vice-presidente: Luiz Antônio Volcato Custódio
(presidente do SAERGS por breve período durante afastamento
de Clovis Ilgenfritz para concorrer às eleições)
Primeiro Diretor Secretário: Paulo Coaraciara Neu Cassiano
Segunda Diretora Secretária: Glenda Pereira da Cruz
Primeiro Diretor Tesoureiro: Sérgio Amilcar Corvello Rodrigues
Segunda Diretora Tesoureira: Rosa Maria Garcia Rolim de Moura
Suplentes: Cid Coirolo de Almeida, Cláudio Roberto Zoratto D'Afflitto
Casaccia, Cairo Albuquerque da Silva, Helga Correa Pereira,
Günter Weimer, Eduardo Martinez
Conselho Fiscal: Newton Burmeister, Carlos Maximiliano Fayet,
Cesar Dorfman
Conselho Fiscal Suplente: Luis Carlos Macchi da Silva, José Guilherme
Piccoli, José Albano Volkmer
Delegados Representantes: Clovis Ilgenfritz da Silva, Luiz Antônio
Volcato Custódio
Delegados Representantes Suplentes: Newton Burmeister, Cláudio Roberto
Zoratto D'Afflitto Casaccia
DELEGACIAS:
Delegacia de Caxias do Sul  Delegada titular: Vera Lucia Dutra Vila Santos
Delegado suplente: Gelindo Antoniazzi
Delegacia Santa Maria  Delegado titular: José Antonio Brenner de Brenner
Delegado suplente: Berenice Munarski Jobim
DEPARTAMENTOS:
Departamento de Legislação Profissional: Coordenador: Nestor Torelly
Martins; Suplente: Cid Coirolo de Almeida; Secretário: Cairo
Albuquerque da Silva
Assessor Jurídico: Adv. Marco Túlio de Rose
Departamento de Desenvolvimento Profissional: Coordenador:
Newton Burmeister; Suplente: Ruth Konitz; Secretária:
Carmen Lúcia Stein Barcelos

continua
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Comissão Programa ATME: Coordenador: Luiz Eduardo Fontoura Teixeira
Secretário: Airton Cattani
Departamento de Promoções e Divulgação: Coordenador: Hermes de Assis
Puricelli; Suplente: Mairis Cavalheiro; Secretárias: Denise Pinheiro
e Iara Knijnik
Conselho Editorial Jornal Arquiteto-RS: Clovis Ilgenfritz da Silva, Luiz Antônio
Volcato Custódio, Hermes de Assis Puricelli, Cláudio Roberto
Zoratto D'Afflitto Casaccia, Rosa Maria Garcia Rolim de Moura,
Cid Coirolo de Almeida
Departamento de Assistência à Saúde: Coordenador: José Guilherme
Piccoli Suplente: Fernando Boeira Leonetti; Secretária:
Carmen Lúcia Stein Barcelos
Departamento de Esportes: Coordenador: Dalton R. Pacheco Bernardes;
Suplente: Milton Libel; Secretário: Paulo Coaraciara Neu Cassiano
Comissão de Sede: Coordenador: Jorge Decken Debiagi; Edenor A.
Buchholz, José Guilherme Piccoli, Newton Burmeister, José
Carlos Barcellos Campos, Sérgio Amilcar Corvello Rodrigues
REPRESENTAÇÕES:
Crea-RS: Titular: Newton Burmeister; Suplente: Cairo Albuquerque da Silva
INTERSINDICAL: Clovis Ilgenfritz da Silva, Luiz Antônio Volcato Custódio,
Mairis Cavalheiro
Conselho de Defesa do Patrimônio Natural do Rio Grande do Sul:
Sergio Amilcar Corvello Rodrigues, Glenda Pereira da Cruz
FRACAB: Luiz Antônio Volcato Custódio

Diretoria do SAERGS  Triênio 1983-1986

Presidente: Hermes de Assis Puricelli
Vice-presidente: Sérgio Amilcar Corvello Rodrigues
Primeira Diretora Secretária: Helga Correa Pereira
Segunda Diretora Secretária: Nara Helena Machado
Primeiro Diretor Tesoureiro: Jorge Freitas Borges
Segunda Diretora Tesoureira: Ilse Rosito Dicki
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Suplentes: Eduardo Nunes Vieira, Carmen Lucia Stein Barcellos,
Claudio Costa Ebbesen, Günter Weimer, Mairis Cavalheiro,
Cezar Augusto Prates Pereira da Silva
Conselho Fiscal: Clovis Ilgenfritz da Silva, Fernando Gonzáles,
Newton Burmeister
Conselho Fiscal Suplente: José Antonio Brenner de Brenner, Vera Lucia
Dutra Vila Santos, Fernando Weck dos Santos
Delegados representantes na Federação: Efetivos: Hermes de Assis Puricelli,
Lúcia Dóris Anicet Lisboa; Suplentes: Cairo Albuquerque da Silva,
Cid Coirolo de Almeida
Departamento de Legislação Profissional: Coordenadora: Lúcia Dóris
Anicet Lisboa
Departamento de Desenvolvimento Profissional: Coordenadora: Ruth Konitz
DELEGACIAS:
Caxias do Sul  Titular: Vera Lúcia Dutra Vilas Santos
Santa Maria  Titular: Flavio Medina
Passo Fundo  Titular: Fernando Weck dos Santos

Diretoria do SAERGS  Triênio 1986-1989

Presidente: Helga Correa Pereira
Vice-Presidente: Glenda Pereira da Cruz
Primeira Diretora Secretária: Nara Helena N. Machado
Segunda Diretora Secretária: Ilse Rosito Dicki
Primeiro Diretor Tesoureiro: Jorge Freitas Borges
Segundo Diretor Tesoureiro: Heitor da Costa Silva
Suplentes: Mairis Cavalheiro, Marco Antonio Schuck, Genoveva Maya Fruet,
Marta Pedreira Ghezzi, Margareth Vazatta Macchi Silva,
Silvio Arnoldo Dicki Jantzen
Conselho Fiscal: Fernando Gonzáles, Silvia Maria Carpenedo, Jane Tasssinari
Conselho Fiscal Suplentes: Regina Galbinski, Clovis Ilgenfritz da Silva,
Paulo Edi Rivero Martins

continua
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DELEGADOS REPRESENTANTES DA FNA:
Efetivos: Eduardo Nunes Vieira, Lucia Dóris Anicet Lisboa
Suplentes: Hermes de Assis Puricelli, Nívea Maria Oppermann
DELEGACIAS:
Caxias do Sul  Titular: Vera Lúcia Dutra Vila Santos
Santa Maria  Titular: Flávio Medina
Passo Fundo  Titular: Paulo Severo

Diretoria do SAERGS  Triênio 1989-1992

Presidente: Eduardo Nunes Vieira
Vice-Presidente: José Francisco Fogaça Thormann
Primeira Diretora Secretária: Helga Corrêa Pereira
Segunda Diretora Secretária: Maria Virginia Pezzi
Primeira Diretora Tesoureira: Deonice Romero dos Santos
Segundo Diretor Tesoureiro: Paulo R. Nascimento da Silva
Suplentes: Jorge Konrad, Marta Ghezzi, Renato Cardoso da Silva, Homero
Dall'Agnol, Eduardo Bimbi e Ana Luiza Montalvão Chaves
Conselho Fiscal: Nívea Maria Oppermann, Fernando Gonzalez e
Marco Antônio Schuck
Conselho Fiscal Suplente: Hermes de Assis Puricelli, Luiz Felipe Helfer e
Ilse Rosito Dicki
Delegados Representantes da FNA: Titulares: Nara Helena Machado,
Ruth Konitz  Suplentes: Glenda Pereira da Cruz, Fernando
Weck dos Santos
Conselheiros do SAERGS no Crea-RS: Titular: Eduardo Bimbi 
Suplente: Sérgio Horst
Em 23 de junho de 1992, assume diretoria provisória:
Presidente: Eduardo Bimbi
Tesoureira: Deonice Romero dos Santos
Secretários: Ilton Luis Schuler da Silva e José Carlos da Rosa (mas a ata da
AG de 11 de junho de 1992 define-os como secretários)
Conselho Fiscal: Fernando Gonzalez, João Vicente Kafer e Sérgio Horst
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Diretoria do SAERGS  Triênio 1992-1995

Presidente: Sérgio Horst
Vice-Presidente: Renato Cardoso da Silva
Primeiro Diretor Secretário: Ilton Luis Schuler da Silva
Segundo Diretor Secretário: João Vicente Kafer (que posteriormente ocupa
o cargo de Primeiro Diretor Secretário)
Primeiro Diretor Tesoureiro: Ana Luiza Montalvão Chaves
Segundo Diretor Tesoureiro: José Carlos da Rosa
Suplentes: Wanderley Alíbio (que posteriormente ocupa o cargo de vicepresidente), Sérgio Luiz Zimermann, Paulo Henrique Cesarino
Cardoso Soares, Fernando Gonzalez, Paulo Antonio Bussi de
Severo, André Huyer (que posteriormente ocupa o cargo de
Segundo Diretor Secretário)
Conselho Fiscal: Nara Helena Machado, Nívea Oppermann, Marco Antonio
Schuck, Luis Henrique Schuler da Silva, Eduardo Nunes Vieira e
Glenda Pereira da Cruz
Representantes da FNA: Sérgio Horst, Renato Cardoso da Silva, Ilton Luis
Schuler da Silva, João Vicente Kafer

Diretoria do SAERGS  Triênio 1995-1998

Presidente: Sérgio Horst
Vice-presidente: Juarez Ribeiro
Primeiro Diretor Secretário: André Huyer
Segundo Diretor Secretário: Fernando González
(falecido antes de tomar posse)
Primeiro Diretor Tesoureiro: Wanderley Alíbio
Segundo Diretor Tesoureiro: Werner Schneider
(ocupa o cargo de Segundo Diretor Secretário)
Suplentes: Eduardo Bimbi (ocupa o cargo de Segundo Diretor Tesoureiro),
Nabor da Silva Ribeiro, Orildes Tres, André Fernando Muller
(que não está no ofício encaminhado ao Oficial do Registro
Especial em 14 de fevereiro de 1996),
continua
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Fernanda Keunecke, Ingrid Elaine Horst Johann
Conselho Fiscal: Suely Geremia, Deonice Romero dos Santos,
Sérgio Amilcar Corvello Rodrigues, Margarete Terezinha Stahl
Em 13 de agosto de 1998, há reformulação na diretoria:
Presidente: Juarez Ribeiro
Vice-Presidente: Werner Schneider
Primeiro Diretor Secretário: André Huyer
Segundo Diretor Secretário: Nabor Ribeiro
Primeiro Diretor Tesoureiro: Wanderley Alibio
Segunda Diretora Tesoureira: Fernanda Keunecke
Suplentes: Orildes Três, André Fernando Muller e Ingrid H. Johan

Diretoria do SAERGS  Triênio 1998-2001

Presidente: Werner Schneider
Vice Presidente: Wanderlei Alibio
Primeira Diretora Secretária: Deonice Romero dos Santos
Segundo Diretor Secretário: André Fernando Muller
Primeira Diretora Tesoureira: Suely Geremia
Segundo Diretor Tesoureiro: Cláudio Bernardes
Suplentes: Paulo Francisco C. Ortega, César Fasoli, Orildes Três, Luís Carlos
Seibert, Leila Azevedo da Silva, Volnei Salomão Vargas Martins
Conselho Fiscal: Fernanda Keunecke, Osni Schroeder, Roberto S. A. Capelletti,
Rubem Farias Viegas
Em 27 de maio de 1999, houve reformulação da Diretoria:
Presidente: André Fernando Muller
Vice Presidente: Claudio Bernardes
Primeiro Diretor Secretário: Cesar Fasoli
Segundo Diretor Secretário: Paulo Ortega
Primeira Diretora Tesoureira: Suely Geremia
Segundo Diretor Tesoureiro: Luis Carlos Seibert
Suplentes: Orildes Três, Leila Azevedo da Silva, Volnei Salomão Vargas Martins
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Diretoria do SAERGS  Triênio 2001-2004

Presidente: Cesar Fasoli
Vice-Presidente: André Huyer
Primeiro Diretor Secretário: Herculano de Almeida Barreto
Segunda Diretora Secretária: Marilze Benvenuti
Primeira Diretora Tesoureira: Suely Geremia
Segundo Diretor Tesoureiro: Luis Carlos Seibert
Suplentes: Orildes Três, Rosália Randazzo, Maria Amélia da Silva Rosa,
Lina-Alméri Galtério P. Zoch Cavalheiro, Armando Rodrigues
Costa, Ednezer Rodrigues Flores
Conselho Fiscal: Rubem F. Viegas, Wilson Luiz Arcari, Lúcia C. B. Leitune
Conselho Fiscal Suplente: Roberto Francisco A. Capeletti
Conselheiro Representante no Crea-RS: Titulares: André Fernando Muller,
Orildes Três  Suplentes: Rubem Farias Viegas, Marilze Benvenuti
Comissão Revisão Código de Edificações  SMOV: Cesar Fasoli e
Herculano de Almeida Barreto
Comissão Interna SAERGS, Código Edificações de Porto Alegre: Cesar Fasoli
(coordenador), Herculano de Almeida Barreto,
Lúcia Castelo Branco Leitune, Roberto Francisco A. Cappeletti,
Rosália Randazzo
Comissão do Jornal: André Huyer (coordenador), Cesar Fasoli, Maria Amélia
da Silva Rosa, Marilze Benvenuti, Rubem Farias Viegas
Comissão de revitalização do SAERGS: Cesar Fasoli (coordenador),
André Huyer, Ednezer Rodrigues Flores, Lina-Almeri G. P. Zoch
Cavalheiro, Maria Amélia da Silva Rosa, Orildes Três,
Rubem Farias Viegas
Comissão de Convênios: Rosália Randazzo (coordenadora), Cesar Fasoli,
Maria Amélia da Silva Rosa
Comissão Demhab: Herculano de Almeida Barreto (conselheiro titular),
Maria Amélia da Silva Rosa (conselheiro suplente)
Convênio Golden Cross: Suely Geremia (coordenadora), Luis Carlos Seibert,
Marilze Benvenuti
Comissão Coordenadora do Cadastro dos Profissionais Arquitetos  CPA:
continua
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Marilze Benvenuti (coordenadora), Herculano de Almeida Barreto,
Maria Amélia da Silva Rosa, Rosália Randazzo
Comissão Tabela de Honorários: Suely Geremia (coordenadora), André
Fernando Muller, Armando Rodrigues da Costa, Lina-Alméri G. P.
Zoch Cavalheiro, Orildes Três, Wilson Luiz Arcari
Cadeia Produtiva na Indústria da Construção Civil (Sinduscon-POA):
Luis Carlos Seibert (coordenador), Lina-Alméri G. P. Zoch
Cavalheiro, Orildes Três
Comissão Convênio Estágio X Trabalho: Suely Geremia (coordenadora),
Cesar Fasoli, Herculano de Almeida Barreto
Comissão de revisão do estatuto e regimento interno de conselheiros do
Crea-RS: Maria Amélia da Silva Rosa (coordenadora), Ednezer
Rodrigues Flores, Lina-Alméri G. P. Zoch Cavalheiro, Luis Carlos
Sibert, Orildes Três, Suley Geremia

Diretoria do SAERGS  Triênio 2005-2007

Presidente: Cesar Fasoli
Vice-Presidente: André Fernando Müller
Primeira Diretora Secretária: Marilze Benvenuti
Segunda Diretora Secretária: Lina-Alméri Gauterio P. Zoch Cavalheiro
Primeira Diretora Tesoureira: Suely Geremia
Segundo Diretor Tesoureiro: Ednezer Rodrigues Flores
Diretores Suplentes: Maria Amélia da Silva Rosa, Orildes Três, Herculano
de Almeida Barreto, André Huyer, Armando Rodrigues Costa,
Luis Carlos Seibert
Diretoria de Obras: Rosália Randazzo e Cesar Fasoli
Diretoria de Eventos: Fernanda Keunecke e Maria Amélia da S. Rosa
Diretoria de Divulgação: André Huyer e Luis Carlos Seibert
Diretoria de Convênios: Marilze Benvenuti e João de Oliveira Franco
Diretoria de Habitação de Interesse Social: Herculano de A Barreto e
Maria Amélia da S. Rosa
Diretoria de Relações Sindicais, Trabalho e Legislação: Herculano
de A Barreto e Ednezer Rodrigues Flores
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Diretoria do SAERGS  Triênio 2008-2010

Presidente: André Fernando Muller
Vice-presidente: Rui Mineiro
Primeira Diretora Secretária: Maria Amélia da Silva Rosa
Segunda Diretora Secretária: Nirvana Rodrigues Mundt
Primeira Diretora Tesoureira: Marilze Benvenuti
Segundo Diretor Tesoureiro: Cláudio Bernardes
Diretores Suplentes: Armando Rodrigues Costa, Paulo Fernando do Amaral
Fontana, Augusto Cesar Mandagaran de Lima, Fábio Boni, Cezar
Nogueira de Carvalho, Lina-Alméri Gautério P. Zoch Cavalheiro
Conselho Fiscal: Cyrillo Crestani, Wilson Luiz Arcari, Alvino Jará
Conselho Fiscal Suplente: Francisco Pires Neves

Diretoria do SAERGS  Triênio 2011-2013

Diretor Presidente: Cicero Alvarez
Diretor Vice-Presidente: Oritz Adriano Adams de Campos
Primeiro Diretor Secretário: Bruno Cesar Euphrasio de Mello
Segundo Diretor Secretário: Cristiano Viegas Centeno
(que se licencia do cargo)
Primeira Diretora Tesoureira: Lúcia Maria Banhos Fasoli
Segunda Diretora Tesoureira: Maria Anunciada Marques Sessegolo
Suplentes: Nelson Moraes da Silva Rosa (que posteriormente ocupa o cargo
de Diretor Segundo Secretário), Ednezer Rodrigues Flores, Valdir
Lara de Andrade Jr., Núbia Margot Menezes Jardim, Bruno dos
Santos Cerezer, Julio Ariel Guigou Norro
Conselho Fiscal: Cyrillo Severo Crestani, Nestor Torelly Martins, José Carlos
Pereira da Rosa
Conselheiro Fiscal Suplente: Arnaldo Knijnik
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Premiados com o título de Arquiteto e Urbanista do Ano

AA premiação do Arquiteto e Urbanista do Ano surgiu com a finalidade
de destacar profissionais que exercem com excelência seu ofício. Promove
o reconhecimento pela trajetória profissional ou por feitos de destaque no
ano. A iniciativa foi idealizada pelo arquiteto e urbanista André Huyer e logo
acatada pela diretoria da época. Inicialmente, o prêmio intitulava-se Arquiteto do Ano. No entanto, no ano de 2011, a diretoria optou por ampliar o
nome para Arquiteto e Urbanista do Ano. A intenção foi referir- se à profissão conforme a lei 12.378/10, que regulamenta o exercício da arquitetura
e urbanismo no país, dando maior visibilidade às atribuições profissionais.
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Arquitetos e Urbanistas do Ano
1996  Arquiteto do Ano

Alberto Giusepe Pio Adomilli

1997  Arquiteto do Ano

Francisco Pedro Bopp Simch

1998  Arquiteto do Ano

Cesar Dorfman

1999  Arquiteto do Ano

Cláudio Luiz Gomes de Araújo

2000  Arquiteto do Ano

Moacyr Moojen Marques

2001  Arquiteto do Ano

Emil Achutti Bered

2002  Arquiteto do Ano

Carlos Maximiliano Fayet

2003  Arquiteto do Ano

Clovis Ilgenfritz da Silva

2004  Arquiteto do Ano

Dalton R. Pacheco Bernardes e
Júlio Ramos Collares

2005  Arquiteto do Ano

Irineu Breitmann

2006  Arquiteto do Ano

Edegar Bittencourt da Luz

2011  Arquiteto e Urbanista do Ano Ivan Gilberto Borges Mizoguchi
2012  Arquiteta e Urbanista do Ano Célia Ferraz de Souza
2013

Arquiteto e Urbanista do Ano Categoria trajetória profissional
Vera Fabrício de Carvalho
Arquiteto e Urbanista do Ano Categoria jovem profissional
Camila da Rocha Thiesen
Arquiteto e Urbanista do Ano
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Categoria obra, ação ou trabalho
destaque: Projeto de Extensão
Arquitetura e Comunidade, Faculdade de Arquitetura, FEEVALE

Premiados com o título de Arquiteto e Urbanista do Ano

1996

Entrega do título de Arquiteto do Ano de 1996 por Sérgio Horst (esquerda),
presidente do SAERGS, para Alberto Giuseppe Pio Adomilli (direita). Fonte:
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do
Sul. Março, 1997.

1998

Entrega do título de Arquiteto do Ano de 1998
por Juarez Ribeiro (direita), presidente do SAERGS,
para Cesar Dorfman (esquerda). Fonte: Arquivo do
SAERGS.
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1999

Arquitetos do Ano (da esquerda para a direita) Alberto Giusepe Pio Adomilli (1996), Cesar Dorfman
(1998) e Francisco Pedro Bopp Simch (1997) em evento de comemoração de fim de ano do SAERGS.
Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul. Janeiro, 1999.

1999

Entrega do título de Arquiteto do Ano de 1999 para Cláudio Luiz
Gomes de Araújo. Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos
Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul. Dezembro/janeiro,
1999/2000.
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2000

Entrega do título de Arquiteto do Ano de 2000 por André Muller (esquerda), presidente do SAERGS, para
Moacyr Moojen Marques (direita). Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do
Rio Grande do Sul. Janeiro/fevereiro, 2001.

2001

Entrega do título de Arquiteto do
Ano de 2001 por André Muller (esquerda), presidente do SAERGS, para Emil Achutti Bered (direita). Fonte:
Arquivo pessoal de André Huyer.
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2002

Entrega do título de Arquiteto do Ano de 2002 por Cesar Fasoli (esquerda), presidente do SAERGS, para
Carlos Maximiliano Fayet (direita). Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Outubro/novembro/dezembro, 2002.

2003

Entrega do título de Arquiteto do Ano de 2003 por Cesar
Fasoli (direita), presidente do
SAERGS, para Clovis Ilgenfritz
da Silva (esquerda). Fonte: Jornal do Comércio, 10 de novembro de 2003.
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2004

Entrega do título de Arquiteto do Ano de 2004 por André Huyer (centro) para Júlio Collares e Dalton
Bernardes (esquerda e direita). Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do
Rio Grande do Sul. Dezembro/janeiro/fevereiro, 2004/2005.

2005

Entrega do título de Arquiteto do Ano de 2005 para Irineu Breitman. Fonte: Arquiteto/RS. Jornal
do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul. Janeiro/fevereiro/março, 2006.
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2006

Entrega do título de Arquiteto do Ano de 2006 por André Muller (esquerda), presidente do SAERGS, e
André Huyer (direita) para Edegar Bittencourt da Luz (centro). Fonte: Arquivo do SAERGS.

2011

Entrega do título de Arquiteto
e Urbanista do Ano de 2011
para Ivan Gilberto Borges Mizoguchi (centro). Foto de Débora Gallas Steigleder. Fonte:
Arquivo do SAERGS.
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2012

Entrega do título de Arquiteta e Urbanista do
Ano de 2012 para Célia Ferraz de Souza. Foto
de Débora Gallas Steigleder. Fonte: Arquivo
do SAERGS.

2013

Entrega do título de Arquiteto e Urbanista do Ano de
2013 (categoria trajetória profissional) por Jeferson Salazar,
presidente da FNA, para Vera
Fabricio de Carvalho. Foto de
Maiquel Borges. Fonte: Arquivo do SAERGS.
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2013

Entrega do título de Arquiteto e Urbanista
do Ano de 2013 (categoria obra, ação
ou trabalho destaque) por Cícero Alvarez,
presidente do SAERGS, para Alessandra
Migliori do Amaral Brito, líder do Projeto
de Extensão Arquitetura e Comunidade
da Feevale. Foto de Maiquel Borges. Fonte: Arquivo do SAERGS.

2013

Entrega do título de Arquiteto e Urbanista do Ano de 2013
(categoria jovem profissional) por André Huyer para Camila
da Rocha Thiesen. Foto de Maiquel Borges. Fonte: Arquivo
do SAERGS.
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Neste capítulo, apresentaremos notícias veiculadas ao longo do tempo
nos periódicos do SAERGS. Eles foram uma importante forma de comunicação e diálogo entre o Sindicato e a categoria. As publicações tiveram
diversos nomes, como, por exemplo: SAERGS, Boletim Mensal do Sindicato
dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul; Revista Espaço e Arquitetura
(publicação conjunta entre SAERGS e IAB/RS); Boletim Arquitetura/RS (publicação conjunta entre SAERGS e IAB/RS); Boletim Informativo Arquitetura/RS;
Arquiteto/RS, Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do RS; Jornal RS
Arquiteto.
A regularidade da circulação destes periódicos variou bastante. Houve
períodos em que a publicação era mensal, outros onde as impressões eram
mais esparsas (trimestralmente ou mais). Há, ainda, momentos em que a
publicação foi interrompida. Variaram muito também os temas de interesse, os
formatos, a apresentação gráfica geral.
Um fato que limitou nosso acesso às publicações e, consequentemente,
a exposição destes conteúdos, foi a incompletude dos arquivos do SAERGS.
Não estão de posse do SAERGS todos os periódicos postos na rua. Há um
hiato importante entre os anos de 1986 a 1994. Além disso, não tivemos
acesso às publicações iniciais do SAERGS, entre os anos de 1974 a 1976. Desse
período, tivemos acesso somente ao SAERGS, Boletim Mensal do Sindicato
dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul, ano I, número 0, de janeiro de
1974, primeira publicação da entidade e que traz na capa a carta sindical
recém-recebida. Reproduzimos este Boletim na íntegra a seguir. Não temos
notícias sobre a continuidade e regularidade desta publicação inicial.
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Uma dificuldade encontrada na organização deste capítulo foi estabelecer o critério de escolha das notícias que fariam parte deste brevíssimo apanhado. Que notícias inserir? Quais excluir? Fizemos, inicialmente, uma leitura
geral tentando compreender os temas de debate do período. As entrevistas
com personagens importantes da trajetória de quatro décadas de existência do
SAERGS também orientaram a escolha.
Desta forma, tentamos, da melhor maneira que nos foi possível, inserir
notícias que caracterizassem os debates, as preocupações, os projetos e interesses de cada gestão. Há uma grande possibilidade de termos deixado de fora
notícias importantes, ou de termos incluído assuntos de importância menor no
contexto do período. Contudo, fizemos o esforço em caracterizar a abrangência de projetos e interesses das gestões. Importante critério foi a escolha de
notícias que tentavam apresentar balanço da atuação das gestões ou que
apresentaram posições do Sindicato ou de seus presidentes sobre os mais
variados temas.
Estabelecido o que entraria no livro, o problema seguinte foi a escolha da
forma de exposição deste conteúdo. Seria melhor agrupar por temas, por
afinidade? Ou seria melhor organizá-las por ordem cronológica? Utilizamos a
segunda opção, acreditando que isso possibilitará ao leitor conhecer os diversos momentos do Sindicato em suas mais variadas frentes de atuação.
SAERGS, Boletim Mensal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do
Rio Grande do Sul, ano I, número 0, de janeiro de 1974
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DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Revista Espaço e Arquitetura, nº 1, outubro de 1976. p. 05-06
INTRODUÇÃO
O trabalho de arquitetura, e a forma como se realiza, tem sido motivo de
constante preocupação por parte dos órgãos de classe que congregam e representam os arquitetos.
As condicionantes para a produção de arquitetura em todos seus campos de ação apresentam-se em várias formas, todas, porém, fruto da conjuntura
socioeconômica e cultural vigentes.
A criação dos Sindicatos deve-se, principalmente, à necessidade que os
dirigentes do IAB, proponentes dessa ideia, sentiram de criar um instrumento
que viabilizasse determinado tipo de reivindicações, consideradas necessárias,
e que o IAB, por força de sua estruturação, em nível sociocultural, não conseguia encaminhar satisfatoriamente.
Criaram-se então os Sindicatos.
Para acionar esses novos instrumentos e deles obter resultados verdadeiramente compensadores que justifiquem sua formação, torna-se necessário
também que os arquitetos, tanto dirigentes como a classe em geral, saibam
dele fazer uso. Isso significa dizer que uma nova forma de luta, compatível com
os recursos que esse instrumento institucional pode proporcionar, deve ser
posta em prática.
Para isso é necessário que os problemas sejam identificados, qualificados
e quantificados. Que se estabeleçam critérios e estratégia de ação.
Uma dessas prioridades definidas pelos Dirigentes do SAERGS, foi a
de conhecer melhor quais as formas de relacionamento, a nível econômico e
cultural, entre os arquitetos e seus clientes, tanto de profissional autônomo,
empregado como de funcionário público.
Que parcela da comunidade utiliza hoje o trabalho do arquiteto e como
ampliá-la? Como seu trabalho é reconhecido ou interpretado? Quais os padrões de remuneração? Se o arquiteto exerce plenamente suas atribuições?
E outras.
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Procurando responder as questões formuladas o SAERGS, em convênio
com o Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul e com a participação de estudantes, efetuou em 1974, uma pesquisa,
que atingiu a 434 dos 750 arquitetos do Rio Grande do Sul.
O resultado desta pesquisa confirma uma série de questões que vêm
sendo discutidas pelos órgãos de classe.
Apenas para ilustrar este trabalho, consideraremos alguns problemas
detectados:
 A situação atual do arquiteto no Brasil é bem diferente da de uma a
duas décadas atrás;
 Uma série de variáveis novas, fruto do atual estágio socioeconômico
por que passa o país, é evidenciada desde logo. A produção de arquitetura se
faz num cenário e sob certas condicionantes que o sistema político-institucional impõe;
 O arquiteto está participando em uma parcela muito pequena, no
encaminhamento da maioria das soluções do espaço físico brasileiro  tarefa
que lhe pertence por formação;
 A identificação da profissão do arquiteto é incorreta e contraditória. Os
clientes do arquiteto a nível privado e governamental se comportam dentre
desse esquema de indefinições.
 A própria legislação (lei 5194  24.12.66) que define o exercício das
profissões de Arquiteto, Engenheiro e Agrônomo, é confusa quanto à regulamentação das atribuições profissionais através da Resolução 218  Confea;
 O regime de relacionamento do arquiteto com o cliente se transforma rapidamente. O profissional liberal, trabalhando diretamente em contato
com o usuário da obra, com a oportunidade de uma permanente troca de
argumentação para justificar o projeto já não é a mais comum. Hoje, uma
parcela ponderável dos arquitetos atua como assalariada do governo e das
classes empresariais. Seu trabalho produz através de intermediações. Muitas
vezes a criatividade do profissional  essência do projeto de arquitetura  está a
serviço do intermediário com vistas à mercantilização do produto arquitetural,
para obtenção antes do lucro do que da solução das funções espaciais em si.
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 De dez anos para esta data, o ensino de arquitetura proliferou  passando de sete para mais de trinta escolas ou faculdades. Hoje, somos aproximadamente 12.000 (doze mil) arquitetos em todo o país e existem mais de 12.000
(doze mil) estudantes matriculados nas 30 (trinta) escolas. Em cinco anos seremos o dobro de profissionais, se esse quadro se mantiver.
CONSIDERAÇÕES
Com a intenção de buscar soluções para estes problemas, o Sindicato
dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul está organizando, já em fase de
implantação, um Departamento de Desenvolvimento Profissional (DDP).
Este Departamento deverá pôr em prática uma série de serviços que
possibilitarão alcançar alguns dos objetivos a que o SAERGS se propõe.
I. A primeira providência será a de divulgar amplamente a função do
profissional de arquitetura junto ao mercado em potencial, como meio de
ampliar seu campo de atuação e, consequentemente, possibilitar ao arquiteto
uma participação mais efetiva na solução dos problemas da comunidade.
Esta divulgação se dará:
1. Remetendo aos órgãos públicos de planejamento nacionais, regionais,
estaduais e municipais, uma circular explicando o que o profissional arquiteto
está apto a realizar e a importância de sua atuação nestes mesmos organismos,
instruindo-os como solicitar seus serviços através do DDP.
2. Divulgando junto aos escritórios de arquitetura, planejamento e consultoria, a disponibilidade de profissionais interessados em novas oportunidades de trabalho e cadastrados no DDP.
3. Efetuando convênios com sindicatos e associações de classe para
atendimento de programas propostos pelos mesmos. (Exemplo: moradia aos
associados, sede própria, serviços assistenciais, etc.).
4. Promovendo em conjunto com o Departamento de Divulgação do
SAERGS e IAB-RS, uma campanha de esclarecimento, junto à Comunidade, das
atribuições do arquiteto. Para isso se utilizará de colunas semanais em jornais
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locais, a circulação do Boletim Arquitetura RS, e a revista Espaço e Arquitetura,
publicações conjuntas do IAB e SAERGS, entre os órgãos públicos e entidades
de classe, além da distribuição aos associados.
II. A segunda será a criação do cadastro de arquitetos interessados, para
responder às solicitações advindas da divulgação que estará sendo efetuada.
Para seleção e contato o DDP estabeleceu uma série de critérios e regras.
O Arquiteto convocado será informado do serviço solicitado e de suas
condições e, em caso de interesse irá pessoalmente procurar o solicitante
levando uma carta de apresentação do DDP.
III. A terceira, será assessorar o arquiteto para o esclarecimento das
dúvidas que venha a ter sobre o exercício profissional, referentes às questões
trabalhistas, honorários e de ética profissional. Ficará à disposição para consultoria a Comissão de Legislação Profissional deste Sindicato.
IV. E, por último, desenvolver pesquisa permanente sobre o mercado de
trabalho para, com o conhecimento das condições reais de exercício profissional, promover: a. A redistribuição e possível interiorização do arquiteto;
b. Corrigir as distorções porventura identificadas, utilizando
de forma eficiente a instrumentalização institucional existente.
CONCLUSÃO
As conclusões sobre a validade desta proposta, serão possíveis, no entender da Diretoria do SAERGS, somente após sua implantação.
Seu encaminhamento, porém, pode ser entendido como uma busca de
soluções para os problemas que a classe tem enfrentado.
Neste sentido, oferecemos este trabalho aos participantes do IX Congresso Brasileiro de Arquitetos como contribuição, que possa ser usada pelas
entidades de classe.
Porto Alegre, 08 de outubro de 1976. Proposição da Diretoria do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul. Departamento de
Desenvolvimento Profissional. Coordenadores: Arq. Nirce Saffer, Arq. Sergio
Amilcar Corvello Rodrigues, Arq. Beatriz da Silca Polydodo.
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NOVA DIRETORIA NO SINDICATO
Boletim Arquitetura/RS, número 7, abril/maio de 1977. Boletim do
SAERGS e do IAB/RS
Em primeiro escrutínio marcado para o dia 5 de maio, a nova diretoria
do Sindicato recebeu o apoio de mais de dois terços dos eleitores. Houve
comparecimento maciço dos arquitetos do Rio Grande do Sul para o desempenho da votação. As diretorias, atual e eleita, interpretam este comparecimento como um apoio que vai muito além do simples ato de votar e
consideram que algumas realizações constantes de sua plataforma estão sendo
encaminhadas no sentido certo.
O total de votantes, entre 310 eleitores que estavam em condições de
votar, foi de 224, tendo apenas 6 votos em branco e 3 nulos, sendo o restante
atribuído à abstenção, que não chegou a 25 por cento. Tradicionalmente as
entidades têm elegido suas diretorias com comparecimento bem menor de
arquitetos, o que faz com que o número de votantes na eleição se transforme
num recorde.
O fato singular das eleições, foi que votaram em separado, em condições extra-oficiais, muitos arquitetos com menos de 2 anos de profissão, cujo
voto não lhes era permitido uma vez que pela lei 3.437 de 20 de dezembro de
1974, só pode votar o associado que na data da eleição tiver mais de dois anos
de exercício profissional e mais de seis meses de inscrição no quadro social do
Sindicato.
No dia da posse da nova diretoria, o Sindicato assinará convênio com o
CREA 8ª Região, no qual será repassada a verba cedida pelo Confea para o desenvolvimento do projeto ATMI (Assistência Técnica Gratuita e Moradia Isolada
às Pessoas Carentes de Recursos). Para o projeto foi contratado um advogado
para coordenador de todos os trabalhos, contratos e assessorias. Num prazo
de 90 dias o projeto deverá estar em condições de ser enviado aos órgãos
federais.
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PROGRAMA DO SINDICATO
Boletim informativo Arquitetura/RS, nº 13, janeiro/fevereiro de 1978
A Diretoria do Saergs, no uso de suas atribuições estatutárias, aprovou em
Reunião Ordinária do dia 24 de janeiro passado, seu Programa de Trabalho para
o triênio 77-80 que vinha sendo elaborado pelos componentes da Diretoria e
arquitetos que participam de seus Departamentos e Comissões.
Neste programa, procurou-se racionalizar e sistematizar algumas propostas e projetos já em andamento assim como acrescentou-se novas metas a
serem trabalhadas na busca do aperfeiçoamento da dinâmica de ação sindical
dos arquitetos gaúchos.
A divulgação do Programa de Trabalho 77/80 visa também a oportunizar o acompanhamento, a colaboração e o entrosamento de um maior
numero de colegas no desenvolvimento e execução das tarefas propostas,
assim como obter maior contribuição através da crítica.
O que está sendo proposto como metas de nosso trabalho, enquanto
Dirigentes do Sindicato, não deve ser entendido como um programa pretensioso e completo, mas sim como algo que se considerou exequível dentro da
realidade de nossos dias e de nossas forças como categoria sindical de trabalhadores com nível de instrução universitária.
As questões que envolvem e podem envolver o trabalho do Sindicato
são, na realidade, de uma abrangência que transcende em muito a ação da
categoria profissional em si, são problemas a serem enfrentados por todos os
trabalhadores do país, qualquer que seja a categoria profissional ou o nível de
renda a que pertençam.
Sabem os atuais dirigentes do SAERGS que a maioria dos problemas
que os arquitetos enfrentam hoje, quer o mercado de trabalho, na legislação
profissional e trabalhista, tem sua dimensão maior inserida na estrutura socioeconômica e política do país.
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O exemplo mais significativo das questões a serem conscientizadas e
resolvidas refere-se à legislação sindical brasileira que historicamente, desde
seu surgimento em 1945, tem servido de instrumento a serviço dos governos.
Assim, algumas questões que hoje são matéria de preocupação e
debate nos meios sindicais, tais como: a legislação trabalhista (CLT); o regime de
estabilidade de emprego; o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); o
modelo de fixação do salário mínimo; as restrições quanto ao direito de greve;
os dissídios coletivos; o achatamento salarial e consequente perda de poder
aquisitivo e outros, todas decorrentes do modelo político e econômico
vigente, necessitam de urgentes providências e tomadas de posição dos
sindicalizados brasileiros, devendo portanto fazer parte dos programas de ação
da classe trabalhadora.
Não cabe aqui entrarmos no mérito dos problemas citados, é importante porém, que se tenha consciência de sua existência, de seu alcance, de
seus efeitos, principalmente na repercussão em nossas possibilidades reivindicatórias e profissionais.
Com esses comentários, de passagem, estamos mostrando não ignorar
os problemas mais geria de origem sistêmica. Queremos demonstrar a profunda preocupação que temos em  apesar desses problemas  desenvolver um
trabalho construtivo, de acordo com a realidade e legislação em vigor.
O programa visa então atingir metas entendidas como prioritárias na
busca do reconhecimento do arquiteto como profissão necessária e útil ao
desenvolvimento das comunidades onde atua.
A partir do binômio: promover, divulgar a profissão e defender o profissional, o Sindicato tem em sua estrutura os Departamentos de Desenvolvimento Profissional de Legislação Profissional, de Promoções e Assistência, que
constituem-se na mola mestra da entidade. Cada um terá nesta gestão
programas de atuação específicos que, por vezes, vão se superpor com a
finalidade de atingir com mais força as metas propostas.

104

Deu no Jornal do SAERGS

 Sabemos que um Sindicato não se faz apenas com um pequeno
grupo que representa a diretoria executiva. O Sindicato necessita congregar o
maior número possível de associados para tornar-se mais representativo. Porém
é bastante distinta a maneira como cada um tem a possibilidade de dar um
pouco de si para o bem geral. Neste sentido o Sindicato coloca a possibilidade
de atuação, além da própria diretoria e dos departamentos já mencionados, a
de representação em várias entidades e a de participar do grupo operativo.
Estão ainda nos planos do SAERGS, as metas combinadas e aprovadas
nos encontros nacionais de Sindicatos e na política de entrosamento, que
necessariamente deve existir com o IAB  Direção Nacional e seus Departamentos Estaduais.
A criação da Federação dos Sindicatos de Arquitetos no Brasil, o
aumento da área de jurisdição do Sindicato do Rio Grande do Sul para
abranger Santa Catarina e Paraná; a interiorização do Sindicato com a criação de
delegacias nos principais centros urbanos desses estados; o estabelecimento
de uma política conjunta como outros sindicatos e Associações Profissionais; a
criação de mecanismos que facilitem o entrosamento arquiteto-comunidade,
são metas que deverão ser atingidas com brevidade as quais estão inseridas
neste programa.
Outras questões, decorrentes do próprio processo de implantação do
instrumento sindical como o aperfeiçoamento administrativo em nível de Secretaria e Tesouraria e a construção de uma sede própria, continuam também
nos planos da diretoria.
Finalmente os colegas poderão notar na análise do programa proposto, a
preocupação concentrada, ainda, em atenção ao binômio promover/defender, no trato dos problemas dos arquitetos assalariados quer do Governo
Estadual, Municipal, Federal, com das universidades e em firmas particulares ou
de economia mista. Nesse mister é importante, porém, o entendimento de
todos os associados do Sindicato quanto à sua abrangência em termos de
qualificação funcional de seus componentes, pois, sendo o Sindicato dos
Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul pertencente ao 23º grupo sindical
brasileiro, ou seja, o da Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, ele
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abriga os profissionais autônomos assalariados ou não, excluindo-se de sua
alçada, obviamente, os profissionais nitidamente empresários-empregadores.
Para melhor entendimento da estrutura funcional e organizativa atual de
nossa entidade, divulgamos no item dois o organograma de funções e seus
respectivos responsáveis para, a partir do item três, enumerar com maiores
detalhes o Programa dos Departamentos e Comissões.
ENTREGA DO PROGRAMA ATME
Boletim informativo Arquitetura/RS, nº 13, janeiro/fevereiro de 1978
Os arquitetos e suas entidades representativas não pretendem solucionar o problema habitacional brasileiro, pois isso compete ao poder constituído, mas se dispõem a contribuir na busca de soluções no que diz respeito à
atividade profissional.
Com essa ideia central, foi entregue, no dia cinco de janeiro do corrente,
ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia  8ª Região 
CREA  8ª Região, o Projeto de Assistência Técnica Gratuita à Moradia Econômica  ATME.
O estudo do Programa ATME foi encomendado ao Sindicato dos
Arquitetos do Estado do Rio Grande do Sul, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia  Confea, por intermédio do CREA  8ª
Região e visa conceder assistência técnica gratuita, no que se refere a projetos
de construção da casa própria.
A solenidade de entrega, realizou-se na sala do plenário do CREA  8ª
Região, com a presença do Presidente daquele Conselho, geólogo Flavio Koff
Coulon, presidente do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do
Sul, arquiteto Clovis Ilgenfritz da Silva, representando o IAB/RS, arquiteto
Claudio Fischer e Comissão elaboradora do Projeto, advogados Manuel André
da Rocha, arquiteto Clovis Ilgenfritz da Silva, arquiteto Newton Burmeister,
arquiteto Carlos Maximiliano Fayet, arquiteto Claudio Casaccia e bacharel
Maria Madalena Borges. Estiveram presentes ainda os conselheiros do CREA,
engenheiros, agrônomos e arquitetos.
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Na oportunidade usou da palavra o Presidente do Sindicato, que no
fazer a entrega deste programa ao Conselho de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, enfatizou o esforço desenvolvido pelos arquitetos brasileiros, a
partir da iniciativa e orientação do Sindicato do Rio Grande do Sul, no sentido
de procurar soluções objetivas e realistas que possibilitem o pleno desempenho da função sócio-cultural e tecnológico dos profissionais que trabalham
em Arquitetura. Enfatizou ainda, que estes profissionais não conseguem levar
seus serviços a mais de 30% da população brasileira, que ao fazer sua casa
própria, se vê, por falta de poder aquisitivo, marginalizada de toda e qualquer
assistência técnica, em suma, dos recursos que o progresso da ciência tem
alcançado em nossa época. Agradeceu, ainda, a colaboração do CREA e do
Confea, por terem fornecido recursos para o desenvolvimento do programa.
Finalmente destacou o fato de que o programa deverá trazer inúmeros benefícios, que de forma direta ou indireta colaborará com o poder público, principalmente no que se refere aos aspectos do desenvolvimento urbano acelerado de nossos dias.
A seguir o Presidente do CREA teceu comentários, elogiando aos autores do trabalho, principalmente por este oportunizar uma colaboração efetiva
do CREA 8ª Região e do Confea, para busca de soluções que viabilizam cada
vez mais a participação dos profissionais habilitados, para melhor organizar
e construir o espaço físico de viver do homem, no setor urbano e rural em
nosso país.
Esse Programa ATME visa a atender uma faixa da população que atualmente as utiliza de serviços de pessoas não habilitadas acobertadas por profissionais inescrupulosos para execução de projetos e obras.
Esse procedimento está de tal maneira instituído, que essa camada da
população o considera única maneira legal de ressalvar o problema de aprovação de plantas e licenciamento nas Prefeituras, pagando por isso, sem
entretanto ter a assistência técnica que lhe é devida. Esse pagamento acaba
aproximando-se da remuneração de um arquiteto que exerceria, com todas as
condições exigidas, o mesmo trabalho.
Todas as questões foram discutidas em Seminários e Congressos,
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levando-se em consideração a viabilidade de sua aplicação em qualquer
ponto do país. Assim, o beneficiário, que poderá ser um caso isolado em uma
metrópole, uma associação de bairro ou cooperativa de consumo do interior,
obterá, por meio do Programa, toda a assistência de um profissional habilitado
credenciado, de uma cooperativa de arquitetos ou da própria municipalidade,
através de convênio com o Programa.
OBS.: Os arquitetos, estudantes ou outros profissionais que desejarem
conhecer este Projeto devem dirigir-se ao Sindicato dos Arquitetos no Rio
Grande do Sul ou em órgãos da categoria em suas respectivas reuniões.
Encontrarão exemplares ainda nas Bibliotecas das Faculdades, para as quais
foram remetidos os exemplares.
DE CASA NOVA
Revista Espaço e Arquitetura, nº 5, abril de 1978, p. 11
Desde o dia 8 de abril a secretaria do Sindicato passou a funcionar nas
dependências da nova sede na Rua José do Patrocínio, 1.197, esquina com a
Praça Garibaldi.
A Diretoria do SAERGS tem a satisfação de comunicar a todos os
arquitetos que a nova sede, embora ainda esteja em instalações precárias, já se
constitui numa conquista, tendo em vista que a partir deste núcleo inicial, e
com a colaboração que por certo deverá receber dos colegas, poderá expandir
suas instalações no sentido de melhor atender aos associados.
A mudança, feita no sábado, dia 8, constitui-se num verdadeiro mutirão,
que contou com a participação de diversos membros da diretoria e funcionários do Sindicato, os quais foram brindados na noite de sábado com um churrasco que inaugurou a churrasqueira construída nas dependências da nova
sede.
A comissão de construção está solicitando aos colegas que tenham
condições de conseguir mobiliário e equipamentos para a secretaria, sala de
reuniões e demais dependências, que se dirijam à secretária ou ao arquiteto
José Guilherme Piccoli, coordenador da obra.
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As reuniões de diretoria e dos departamentos serão realizadas de agora
em diante na nova sede, sendo que o Departamento de Legislação Profissional
já fixou horário das 18h30min de todas as terças feiras para realização de suas
reuniões e a diretoria às 20h30min do mesmo dia.
A nova sede será inaugurada durante o III Encontro Nacional de Sindicatos de Arquitetos no dia 4 de maio.
SINDICATO INAUGURA A NOVA SEDE NA JOSÉ DO PATROCÍNIO
Revista Espaço e Arquitetura, nº 6, junho de 1978, p.14
Na noite de 4 de maio passado, durante a realização do 3º Encontro
Nacional de Sindicatos de Arquitetos, foi inaugurado o prédio da nova sede do
Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul. Após, o coquetel
que teve o patrocínio da firma Poliedro  Arquitetura de Interiores Ltda e a
presença de aproximadamente 200 pessoas.
Prestigiaram a inauguração o delegado Regional do Trabalho, Celito de
Grandi, o representante do governador, Albino Sampaio dos Santos, o representante do prefeito, Jorge Englert e diversos representantes e presidentes de
sindicatos de trabalhadores e empregadores e associações de classe.
A nova sede, situada na Rua José do Patrocínio 1.197, é uma aspiração
das diretorias e colaboradores do Sindicato desde a sua fundação. O prédio é
originário de herança jacente, e foi doado ao Sindicato pelo Governo Federal
através de convenio firmado em 5 de agosto de 1976, com a Delegacia Regional do Patrimônio da União, cujo titular é o arquiteto Carlos Alberto Morganti.
Para ser utilizado, o prédio necessitou de uma ampla reforma, que só foi
realizada graças ao espírito de colaboração de alguns colegas liderados pelo
arquiteto Piccoli, tesoureiro do Sindicato, que não pouparam esforços na condução desta tarefa e também a diversas doações de arquitetos, firmas de
arquitetura e engenharia e de empreiteiros de mão de obra.
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CARTAS
Revista Espaço e Arquitetura, nº 6, junho de 1978, p. 03
O problema é antigo. Quando assumi em 72 a secretaria da Associação
Profissional dos Arquitetos de Porto Alegre  era a primeira vez que participava
de entidade profissional  senti mais de perto a diferença dos colegas quanto a
assuntos que lhes dissessem respeito diretamente a seus botões. Éramos a
diretoria e mais dois ou três e ninguém mais.
Em 74, a Associação recebeu a carta Sindical e uma das primeiras providências foi criar um boletim. Escrevíamos entusiasmados num dos primeiros
editoriais:
Acreditamos ser indispensável a comunicação associado/sindicato,
para que as diretorias fundamentem seu trabalho. Neste sentido conclamamos
aos arquitetos que utilizem-se deste boletim, trazendo suas reivindicações, seus
pareceres, suas experiências na prática profissional, temas para debates, enfim,
tudo o que possa contribuir para o fortalecimento do Sindicato, e, consequentemente, do profissional arquiteto.
Cerca de um ano depois, nada mais havia ocorrido em termos de participação. O boletim Saergs não era mais editado e surgiu uma nova proposta:
Grafite.
Com este primeiro número de Grafite, pretendemos iniciar uma nova
fase de relacionamento entre as pessoas ligadas à arquitetura em nosso Estado.
Não quer ser apenas mais uma instituição a serviço de outras mas, antes,
ser um veículo de comunicação entre homens. E concluía: O Grafite está aí.
Aguardamos a contribuição de todos.
Isto não surtiu efeito, apesar de a proposta gráfico-editorial do Grafite ser
bastante provocativa, e pretender cutucar os colegas. Fiquei sabendo através de
terceiros, que alguém achou o boletim uma publicação de estudante, de
magro. Foi só.
Alguns números depois, nas vésperas de eleição do IAB fizemos a provocação diretamente:
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A constante falta de participação do arquiteto, como profissional, na vida
da sociedade, seja por omissão ou por não reconhecimento de suas atribuições, por parte das autoridades, parece que minou de tal forma a sua disponibilidade que nem mesmo com sua própria entidade de classe ele é capaz
de colaborar. A tal ponto que, às vésperas das eleições, ainda não surgiu nenhuma chapa pretendendo a responsabilidade de dirigi-la.
Chegamos a pensar que a falta de reciprocidade na comunicação deviase à não concordância com as diretrizes das diretorias. O pleito provou-nos
que não, e a situação continuou a mesma.
Talvez fosse pela forma de comunicação. Então, em 76, foi formada uma
comissão mista (IAB/Sindicato) de divulgação que estudaria um novo projeto:
O Boletim Arquitetura/RS, mensal, tem uma função mais especifica.
Pretende sobretudo informar aos arquitetos associados das entidades patrocinadoras sobre legislação profissional, cursos, palestras, concursos, divulgar ao
mercado de trabalho em potencial o que o arquiteto pode oferecer como profissional, necessário à organização do espaço, seja qual for o grau de complexidade do mesmo.
Divulgar e debater será a função, bem mais ampla da revista Espaço e
Arquitetura, também uma medida de continuidade do trabalho de comunicação e aproximação.
Resultado? O mesmo de sempre. Oito números depois perguntávamos:
E os nossos leitores, o que estão pensando do boletim? Para nós isto
também vale. Por isto passadas sete edições do Arquitetura/RS fizemos um
balanço e chegamos a uma conclusão: o trabalho foi iniciado, o boletim já é
uma realidade e chegou a hora de mais gente ter seu espaço assegurado na
publicação.
Foi aberta uma seção de cartas, enquanto a revista publicava projetos
cujo único critério de seleção era feito pela autocrítica do autor, aliás, o mais
apropriado por quanto a proposta de Espaço e Arquitetura era de:
Divulgar a arquitetura e o urbanismo, incentivar o debate, fornecendo a
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agilização de informação livre e aberta, estabelecendo a dinâmica necessária
do posicionamento crítico.
Pois bem. De cartas podemos registrar apenas uma, do Paulo Bicca,
vindo do exterior, com 32 laudas em espaço dois, que ainda não foi publicada
por exclusiva falta de espaço!
Quanto aos projetos, ouço inúmeras insatisfações quanto à qualidade
dos mesmos. A sensação que tenho é de que os colegas nunca leram as
publicações, e que, pelas críticas aos projetos (única linguagem que os atinge)
pretendem uma revistinha bonitinha prá pôr na prateleira.
Querem tudo mastigadinho: uma comissão de alto nível faz a seleção
dos melhores trabalhos, não sendo necessária a discussão de conceitos, e
ficam na esperança de, algum dia, serem escolhidos e terem seus trabalhos
publicados.
A meu ver, um dos determinantes da má qualidade dos trabalhos
publicados é a má qualidade da arquitetura gaúcha, o que está aí é o que
fazemos, e se é ruim é porque, em parte, não temos a tradição de discutir os
conceitos daquilo que fazemos. Se um colega envia um trabalho para ser
publicado, é porque, de sã consciência, ele considera aquele projeto bom; boa
arquitetura dentro de um conceito seu. Agora, se alguém não concorda, isto
deve ser feito com fundamentação, afinal a arquitetura tem uma linguagem
própria, e como tal sua metodologia de análise.
A revista está aí para isto, e todos nós ganharemos com esta prática.
Penso que o aprimoramento se dá mais pela discussão, do que pela divulgação
de bons exemplos.
Cláudio Casaccia
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OS ARQUITETOS E A GREVE DO ABC
Boletim Informativo Arquitetura/RS. Sindicato dos Arquitetos no Estado
do Rio Grande do Sul. Fevereiro/Março, 1979. nº 3. p. 01
A intervenção do Estado nos Sindicatos do ABCD paulista foi vista pelo
Sindicato dos Arquitetos como uma demonstração de fraqueza nas afirmações
diárias do Governo propondo abertura democrática. Em entrevista à Folha da
Manhã, o presidente do SAERGS, Clóvis Ilgenfritz, frisava que este era o momento das autoridades demonstrarem que realmente estavam interessados na
abertura. Mas não foi isto o que aconteceu. No entanto, antes de qualquer
atitude prática, o SAERGS analisava todos os movimentos que se desenvolviam
em torno da necessidade de dar um apoio público aos grevistas.
A participação do Sindicato dos Arquitetos iniciou a partir de uma reunião no Sindicato dos Bancários, no dia 23 de março, onde foi chamado a participar porque outras entidades sindicais reconhecem o nosso sindicato como
aliado das maiorias. O movimento do SAERGS foi de apoio às aspirações justas
dos trabalhadores e ao movimento sindical. A posição dos arquitetos já estava
configurada no 9º Congresso Brasileiro das classes, em 76 e ainda com A carta
de Natal (78) e a resolução tomada no III Encontro Nacional de Sindicatos de
Arquitetos (ENSA).
Logo após a intervenção sindical em São Paulo, as entidades sindicais e
associações de profissionais do Rio Grande do Sul começaram a movimentarse e o SAERGS foi convocado para uma reunião com mais de 100 representantes de entidades no Sindicato dos Bancários. Nesta reunião, foi analisado e
colocado o posicionamento dos sindicatos gaúchos. Na oportunidade houve
discussão e votação unânime para o envio de documento dando todo apoio
aos trabalhadores do ABCD paulista e repudiando as atitudes tomadas pelo
Governo. O documento foi elaborado por jornalistas paulistas e adotado no
Rio Grande do Sul, mediante aprovação de categorias como os bancários,
metalúrgicos, jornalistas, eletricitários, engenheiros, sociólogos e associações de
bairros, entre outros. Presentes nesta reunião o presidente da Comissão de
Justiça e Paz de São Paulo, José Carlos Dias e Maria Hermínia Tavares, cientista
social da Universidade de Campinas.
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DOCUMENTO À NAÇÃO
Eis, na íntegra o documento assinado pelas entidades gaúchas, onde
participou o SAERGS:
Os Sindicatos, entidades e associações que subscrevem o presente
documento, dirigem-se à nação para manifestar seu repúdio a intervenção nos
sindicatos dos metalúrgicos do ABC e aos atos de violência policial, cometidos
contra os trabalhadores em greve. Ao mesmo tempo, reafirmam integral solidariedade aos companheiros atingidos por mais essa demonstração de arbítrio
e truculência.
O movimento dos Metalúrgicos pelo atendimento de suas justas reivindicações, iniciado há dias, vem se desenvolvendo de forma pacífica e serena.
Em momento algum os operários em greve e as lideranças sindicais se furtaram
ao diálogo com os patrões e representantes do Governo. Em momento algum
cederam a provocações destinadas a desvirtuar o sentido de sua luta. Em
contrapartida, o desenrolar das negociações deixou evidentes a intransigência
dos patrões e o comportamento faccioso das autoridades. Prova disso é, que os
patrões e autoridades rechaçaram a posição do próprio Delegado Regional do
Trabalho, para quem os aumentos concedidos em maio do ano passado, não
deveriam ser descontados dos reajustes que fossem agora determinados.
Essa postura intransigente culminou com os graves episódios registrados
a partir da zero hora de sexta-feira, dia 23 de março, quando o Governo Federal
ordenou a intervenção nos sindicatos e o cerco policial a suas sedes. Nas horas
seguintes, dezenas de operários foram espancados e presos.
Nas verdadeiras democracias, a greve é um legítimo direito e instrumento de pressão dos trabalhadores. No Brasil, as questões sociais continuam,
como se vê, a serem tratadas como caso de polícia. Para o Governo, o essencial
é manter intocados os privilégios dos patrões e os lucros exorbitantes das
grandes empresas. Isso põe a nú a verdadeira face do regime e desmente de
forma cabal as promessas democratizantes do novo Governo. Pouco mais de
uma semana bastou para que a retórica dos donos do poder se evaporasse.
Em seu lugar reapareceu o arbítrio, ao qual a nação está submetida, já há 15
anos. Nem por isso, cessaram as lutas dos trabalhadores. Pela revogação da
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arcaica estrutura sindical vigente. Pelo direito de greve. Pela liberdade e autonomia sindicais. Pela justiça salarial. Pela democracia.
São Paulo, 23 de março de 1979.
Aqui em Porto Alegre, foi instituída uma comissão central para arrecadação de fundos, com a finalidade de manter a greve em São Paulo. Os
fundos eram passados à Comissão, representada aqui pelos metalúrgicos e
bancários e mais tarde repassados a uma outra comissão paulista.
ARQUITETURA GAÚCHA. FINALMENTE!!! A 1ª SEMANA GAÚCHA
DE ARQUITETURA!!! OS ARQUITETOS SÓ GOSTAM DE ASSISTIR TV?
EXISTE ARQUITETURA GAÚCHA? É MARAJOARA? E OS CTGS?
Boletim Informativo Arquitetura/RS. Sindicato dos Arquitetos no Estado
do Rio Grande do Sul. Abril, 1979. nº 4. p. 07
Diga-se o que disser dos Arquitetos Gaúchos, nunca se lhes poderá
negar a grande capacidade crítica. Os que estão fora dos Corpos Docentes das
Faculdades malham impiedosamente (e reconheçamos, com alguma razão) os
que lá se encontram. Estes por sua vez, junto com outras minorias, jogam sobre
os Dirigentes de Entidades (IAB, SINDICATO) acusações que vão desde incompetência até desonestidade. Todos se juntam para desancar os Arquitetos em
postos de chefia em Órgãos Públicos. No plano estritamente profissional então
se chega ao paroxismo; não existe, a julgar pelas críticas veladas, em grupos
pequenos, à sombra de esquinas suspeitas, e à boca pequena, aos sussurros,
não existe arquitetura digna deste nome, neste canto sul do Brasil. E por conseqüência, não existem arquitetos capacitados minimamente.
Mentira, preconceito, brios feridos de quem escreve, dirão alguns (talvez
muitos) ao lerem isto. Caricatura, um pouco de exagero, digo eu. Mas reflexo de
uma verdade constatada em 15 anos de atuação profissional.
O pior de tudo isto é que esta postura já é transmitida aos estudantes de
arquitetura que recebem a herança e a realimentam. Cria-se assim, a impressão
no novo arquiteto de que ele é o messias tão esperado que vem finalmente
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mostrar como se devem fazer as coisas. O que se fez até agora não valeu p'ra
nada, foi tudo mal feito, sem criação, erradamente. Imagine-se o baque da cara
contra a parece. E este choque é normal e repetido continuamente, geração à
geração. A realidade se mostra outra, diferente de que se sonhara. As coisas são
mais difíceis e complexas.
Parece que já é hora, e tarde até, de assumir uma postura diferente que
nos leve a caminhos mais férteis. A crítica deve ser uma arma, mas manejada
com olhos nos objetivos a atingir. Construtiva e não simplesmente arrasadora.
Devemos, e já se disse milhões de vezes quanto isto é necessário, partir para
uma posição de discutir abertamente o nosso trabalho, sem medos, sem preconceitos, principalmente sem ciumeiras. Só podemos nos fortalecer com isto,
tanto ao nível individual, quanto como classe posta frente a comunidade.
Mas, e este mas é que dói, para isto deveria haver uma mobilização da
classe, e aí não há exagero em se afirmar que isso não tem sido conseguido
até agora.
A 1ª Semana Gaúcha de Arquitetura é uma primeira proposta no sentido de buscar esta tão falado e necessário debate. É uma realização que está envolvendo um grupo razoável de colegas com um tempo precioso posto neste
serviço. É uma realização que vai envolver uma soma considerável, difícil de
conseguir. É enfim um esforço na busca de algo palpável em termo de avaliação e discussão do que fazemos e um meio de divulgação do nosso trabalho.
Para que o resultado seja positivo só falta um detalhe: tirar os colegas da frente
do televisor, do convívio (agradável sabemos) dos familiares, ao menos por
algumas, horas.
Caso isto não aconteça, nosso esforço terá sido p'ra nada. E o pior é que
estamos trabalhando em cima desta possibilidade, pois ao contrário da capacidade crítica a capacidade de participação da classe tem se mostrado mínima.
Pode-se dizer que são os mesmos colegas, sempre os mesmo, a comparecer às
realizações.
Se você leu este desabafo, já considero que um passo foi dado.
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ELEIÇÕES NO SINDICATO EM MAIO DE 1980
Boletim Informativo Arquitetura/RS. Sindicato dos Arquitetos no Estado
do Rio Grande do Sul. maio/junho, 1979. nº 5. p. 06-07
Dia 7 de junho a atual Diretoria do Sindicato completou dois anos. Não
houve festa. Ninguém lembrou. A rigor, nem eu, a não ser por um vaso com
flores, colocado sobre minha mesa, pelos funcionários.
Este fato me reportou a uma preocupação de muito tempo, de antes
mesmo de ter aceitado a permanecer no Sindicato na chapa de uma 2ª
gestão. Me dei conta, também, que o próximo dia 7 de junho (1980), ninguém
poderá esquecer esta data, porque ela será a da posse de uma nova diretoria: a
da 3ª gestão do nosso Sindicato.
A rigor, falta menos de um ano para a posse da 3ª Diretoria, menos de 11
meses para as eleições e mais ou menos 9 meses para a inscrição de chapas,
período esse suficiente para a gestação de uma ou, o que seria muito salutar,
mais de uma chapa, dispostas a concorrer à Direção do SAERGS.
Eleições é o tema. Quem se habilita?
Esse é o alerta-desafio que lanço desde já a todos os 870 associados,
indistintamente de raça, cor, credo ou posição ideológica. Democraticamente.. ,
e o que é melhor, em tempo de abertura, de renovação, de criação de novas
lideranças, do alvorecer de nova era para os brasileiros e para os arquitetos. Pelo
menos é o que desejamos.
E o que significa habilitar-se para exercer a Direção do SAERGS?
Obviamente o habilitar-se significa algo intimamente relacionado com
a formação ideológica de cada um e a função de um Sindicato. Seja como
instrumento de luta dos Arquitetos, seja pelas suas possibilidades enquanto
instituição.
É desejável também que os aspirantes à direção do SAERGS tenham
conhecimento do que tem sido feito, se não para continuar este trabalho,
como para criticá-lo e estabelecer outra orientação.
Possivelmente, e isso é muito importante, para as próximas eleições
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teremos um número bem maior de colegas dispostos a assumir o SAERGS.
Diferente, é lógico, daqueles primeiros tempos quando tudo estava por fazer,
quando o Sindicato era um desafio, uma ideia, que um pequeno grupo estava
disposto a pôr em prática e, quem sabe, reunir adeptos.
Há quase 10 anos, em 3 de dezembro de 1969, 34 colegas, reunidos no
auditório do IAB/RS cumpriram a primeira tarefa proposta pela resolução do
VII Congresso Brasileiro de Arquitetos, realizado em Salvador/1966, ou seja:
que os arquitetos deveriam criar seus Sindicatos. Que este instrumento fazia
falta aos arquitetos que não tinham no IAB a institucionalidade necessária para
a defesa de interesses específicos, diretamente ligados ao relacionamento
arquiteto-cliente.
Na verdade, este grupo pioneiro não sabia bem o que e como seria o
SINDICATO, como acioná-lo, como utilizá-lo.
Que orientação deveria ser seguida, que postura teria que assumir a nova
entidade.
Seguiram-se àquela assembléia quatro anos de Associação Profissional
dos Arquitetos de Porto Alegre. Os primeiros dois anos, tendo como diretores
efetivos os Arquitetos: Breno Falcão da Motta, Luiz Carlos Xavier e Regina Cutin,
e como suplentes: Guaracy M. Conceição, Claudio Ferraro e Clovis Ilgenfritz da
Silva. Estes dois anos foram dedicados à inscrição de associados, registro e reconhecimento da APA junto à Delegacia e Ministério do Trabalho. (A associação é
uma exigência da lei sindical  ter pelo menos dois anos de existência antes de
requerer investidura sindical).
Já nos dois anos seguintes aceitamos, ou melhor, fomos sujeitos de um
processo que visava apressar o reconhecimento do Sindicato e, de certa forma,
nos sentimos comprometidos a aceitar o desafio por nós mesmos lançado,
assumindo, juntamente co a Diretoria (Claudio Casaccia, Antonio Bortolozzo,
José Guilherme Piccoli e Rui Florin) a tarefa de dirigir por dois anos a APA.
Nosso compromisso foi cumprido, pois em 9 de novembro de 1973
recebíamos das mãos do Delegado Regional do Trabalho a carta de Investidura
Sindical dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul. (Tentando ganhar
tempo a diretoria da APA solicitou a Investidura Sindicato com área de juris-
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dição para todo o Estado. A APA abrangia apenas Porto Alegre).
Seguiram-se as eleições e o mesmo grupo, agora mais numeroso, mais
comprometido entre si, e porque não dizer, mais entusiasmado, acreditando
no trabalho que havia iniciado na APA, se propôs e recebeu o apoio maciço
dos associados que nesse tempo já eram quase 350 arquitetos.
Na APA, este grupo já tentou diversas incursões, na busca e descoberta
de uma política sindical para os arquitetos gaúchos. Tentávamos descobrir,
através da ação prática, uma nova postura para uma nova entidade, com características institucionais diferentes do IAB, e cuja missão precípua era de afirmar
o instrumento sindical junto aos arquitetos, junto à sociedade, sobretudo, na
defesa da promoção da categoria profissional.
A primeira Diretoria do SAERGS, continuando, como já dissemos, o
trabalho iniciado pela APA, realizou, e nós somos testemunhas disso, uma difícil
tarefa dentro e fora do âmbito estrito dos arquitetos. Não foi fácil fazer duma
jovem entidade, nascido do ventre do IAB, com tradição e história que tanto
nos orgulhamos  um Sindicato. Nesse período muitos conflitos, muitas incompreensões, muitas situações delicadas entre colegas e mesmo entre o
IAB e o SAERGS foram totalmente superadas. Tudo graças ao alto nível com
que as questões foram tratadas a firme convicção de que todos os colegas que
estavam atuando nessas entidades de que eles deveriam somar. Era natural,
diziam uns. Não era bem assim, diziam outros. A verdade, pelo menos a minha,
é que não foi fácil dar a volta por cima e continuar a luta de afirmação e conquista de espaço para o novo instrumento.
Agora, já no segundo ano da 2ª gestão, com a situação da Entidade mais
definida, estamos a REPETIR de forma clara nossa intenção de passar a outro
colega a presidência que ocupamos com muita honra e muita dedicação.
Tudo em função de uma obstinada crença que temos da necessidade de
transformação da imagem do arquiteto perante a sociedade, de sua identificação como um profissional reconhecido e realmente útil, o que vale dizer
socialmente necessário.
Bem colegas, o parêntese para alguns ou lembretes de conotação histórica crítica já está longo demais e o esforço que faço é fundamentalmente de
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transmitir meu alerta para as eleições de maio/80. Não quero que ninguém diga que foi surpreendido, que não dá mais tempo para inscrever chapas, etc., etc.
Se quiséssemos, seria muito mais fácil deixar o tempo passar, cumprir
com as obrigações estatutárias e o programa que nos dispusemos, fazer um
relatório certinho e.. , afinal de contas.. a categoria que assuma o Sindicato, que
se interesse pelo seu futuro, que faça assembléias, que escolha candidatos..
Mas a realidade do dia-a-dia e que já dura 7 anos não nos autoriza, pelo
menos até esta data, a pensar que muitos colegas mais, além do grupo que hoje
está atuando, estão dispostos ou com disponibilidade para assumir o Sindicato.
Quem pode ser candidato? Quem pode votar ou ser votado? Está na
hora de se informar.
Para ser votado (Legislação Atual), precisa ter dois anos de formado e
mais de seis meses de sindicalizado.
Hoje, de acordo com o que está montado, para levar em frente o
programa do Sindicato, o grupo não pode ser muito pequeno. Na chapa são
20, mais os departamentos, com um mínimo de 8 a 10 para cada um,
chegamos facilmente, contando a acumulação de alguns cargos, à casa dos 40
a 50 arquitetos. E, se o SAERGS realmente crescer, como desejamos, o grupo de
dirigentes e colaboradores terá de ser maior ainda.
Aos futuros diretores aconselho, desde já, que não aceitem a atual
legislação sindical, mesmo que sejam ferrenhos partidários do conservadorismo. Digo porque: A legislação sindical atual, além de muitos defeitos bem
conhecidos, exige demais do presidente, faz do presidente o responsável por
tudo, um prestador de contas, um candidato a 'mártir', ou.. . a 'pelego' ... ou ao que
desejarem.
Nossa diretoria tem feito um esforço, o presidente principalmente, para
descentralizar, dividir as responsabilidades. Nem sempre tem sido possível. Na
verdade, a maioria da mesma tem assumido sua parte com dedicação e alto
espírito de abnegação. Sugiro que considerem a condição real de trabalho de
cada um para sua participação numa chapa.
De qualquer forma, e é com certo orgulho que dizemos, que hoje o
Sindicato existe. Não está mais só na ideia. Muitas lutas importantes tem sido
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desenvolvidas pela diretoria, pelos departamentos. Não há mais condições
de recuo.
Tenho muita confiança de que chegamos, pela escada das pequenas
conquistas, a um patamar que nos autoriza a dizer que já não estamos tão longe
de conseguir avanços realmente significativos.
O Sindicato já não pode ser confundido. Já se qualificou com postura
própria. Precisa garantir essa posição. Precisa seguir em frente.
Em termos de diretoria atual, já houve identificação, na prática, da linha
de ação do Sindicato: quer na luta diretamente vinculada com os problemas
profissionais, legislação trabalhista, legislação profissional, mercado de trabalho,
defesa do profissional, promoção da profissão, na organização interna do
Sindicato; quer no relacionamento e trabalho conjunto com outras entidades,
em especial o IAB, as Faculdades, os Diretórios de Estudantes, com entidades
da Engenharia, Agronomia, Geologia, Professores, Sociologia, e outras; quer em
conjunto com Sindicatos de Trabalhadores engenheiros, bancários, jornalistas,
metalúrgicos, do vestuário, gráficos, propagandistas, eletricistas, assistentes
sociais e outros, que desenvolvem juntos uma luta comum pela modificação
da legislação trabalhista, pela modificação da legislação sindical, pelos aumentos salariais, pela liberdade e autonomia dos Sindicatos.. ; quer pela participação junto à comunidade; quer pelo reconhecimento junto aos órgãos públicos; quer pela cobertura que tem recebido da imprensa do Estado..
Deve ser considerado, ainda, o fato de, a partir de maio/79 já existir nossa Federação, o que aumenta as possibilidades de realizações a nível nacional.
O que está sendo feito, enfim, os boletins circulares tem procurado
transmitir. De qualquer forma, estamos à disposição, juntamente com toda
diretoria, para eventuais esclarecimentos.
Este alerta é também uma preocupação que não consigo esconder
quanto à participação dos arquitetos no Sindicato, tendo em vista garantir lutas
iniciadas, que o trabalho feito para todos não seja prejudicado ou truncado pela
simples troca de equipe no comando do Sindicato, ou ainda, que não se sacrifique em demasia sempre as mesmas pessoas, obrigando-as, de certa forma, a
sustentarem entre poucos uma luta que deve ser de todos nós.
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A renovação é necessária e importante. Novos quadros devem aceitar o
desafio e se engajar com todas as suas forcas para realizar aquilo que acreditam
que a categoria profissional está precisando.
O fundamental, porém, é que saibamos compor forças, unindo a
experiência, a prática sindical, a disposição para impulsionar o que foi iniciado e
propor novas atitudes, num grupo coeso consequentemente e sobretudo
representativo.
Quem não pode parar a luta é a CATEGORIA e, o SINDICATO é um
instrumento que ela possui e deve se utilizar, prestigiando-o, assumindo-o...
democraticamente.
Assina Clovis Ilgenfritz da Silva

I SEMANA GAÚCHA DE ARQUITETURA
Boletim Informativo Arquitetura/RS. Sindicato dos Arquitetos no Estado
do Rio Grande do Sul. Outubro, 1979. nº 8. p. 6-7
A I Semana Gaúcha de Arquitetura não foi uma, foi duas: as programações iniciaram no dia 16 de outubro  abertura da IV Mostra Livre de Fotografia
e do III prêmio-aquisição Fotografia Turística Cidade de Porto Alegre, na praça
da Alfândega, mais a I Exposição de Arquitetura, no saguão da Assembleia
Legislativa  para só terminar no dia 30, com a apresentação do festival de filmes super-8 Cinema Urbano, a entrega de prêmios e certificados de participação, sendo que as exposições permanecem até o dia quatro.
O presidente do Sindicato dos Arquitetos, Clovis Ilgenfritz da Silva, lá
pelo meio da Semana, embora reclamando da pouca participação dos colegas
nas realizações, concordava com os coordenadores Cesar Dorfmann e Luiz
Antônio Custódio, que viam nos encontros um ganho para a categoria, um
momento privilegiado de discussão.
E, realmente, foi durante a I Semana que o Sindicato, a profissão, a função
social do arquiteto, a participação do profissional junto à comunidade estiveram em discussão. Não apenas nos encontros de amigos de longa data, reunidos pela programação do Sindicato, mas principalmente na mesa redonda
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realizada na noite de quinta-feira, dia 24, no auditório da Assembleia Legislativa,
com a participação dos prefeitos de Lages, Dirceu Carneiro, e de Caxias, Mansueto Serafini Filho.
Exposições:
A abertura da I Semana Gaúcha de Arquitetura foi no dia 16 de outubro,
com a inauguração da IV Mostra Livre de Fotografia e do III prêmio-aquisição
Fotografia Turística Cidade de Porto Alegre. A mostra livre foi promovida pelo
Sindicato dos Arquitetos, Sindicato dos Jornalistas e Coojornal. O III Prêmio
Cidade de Porto Alegre, organizado pela EPATUR, teve a participação de Luiz
Antônio Custódio como representante do SAERGS na Comissão Julgadora.
A Comissão Julgadora examinou os trabalhos concorrentes duas horas
antes da abertura oficial. E, através do voto, escolheram a foto 'Ponte de Pedra',
de Eduardo Soares Guimarães, como vencedora, que recebeu Cr$ 10 mil. Em
segundo lugar ficou Mauro Santos de Matos, que recebeu Cr$ 4 mil e, em
terceiro, Luiz Eduardo Achutti, com Cr$ 2 mil.
À noite, no saguão da Assembleia Legislativa, foi inaugurada a Exposição
de Arquitetura, da qual participaram 25 arquitetos com mais de 60 trabalhos.
Na inauguração estiveram presentes estudantes, arquitetos, o representante
do Governador do Estado, secretário substituto do Interior, Desenvolvimento
Regional e Obras Públicas, Edson Belo, do presidente do IAB nacional, arquiteto Demétrio Ribeiro, e do presidente do IAB, departamento Rio Grande do
Sul, arquiteto Telmo Magadan.
Estavam, também, presentes à cerimônia o vereador Antônio Candido,
representando a Câmara Municipal, representantes da Comissão Intersindical,
do Sindicato dos Engenheiros, do Sindicato dos Gráficos, do Comando de
Greve da Construção Civil, do Sindicato das Indústrias da Construção Civil e da
Sociedade de Agronomia, representando as associações profissionais.
Antes do corte simbólico da fita, o presidente do SAERGS, Clovis Ilgenfritz da Silva, fez um pronunciamento para mais de 100 pessoas presentes. Explicou os objetivos da I Semana Gaúcha de Arquitetura e fez um breve relato
das atividades do Sindicato. Lembrou que 'esse deve ser um momento em que
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a diretoria do Sindicato e os arquitetos firmem sua posição frente aos problemas da sociedade, reafirmando sua preocupação perante os problemas
urbanos, os problemas da população'.
Garantiu Ilgenfritz que o Sindicato dos Arquitetos está pronto a participar
do processo que, reunindo a comunidade, possa enfrentar e solucionar tais
problemas. O SAERGS teria propostas a apresentar, propostas já discutidas com
outros sindicatos e com os institutos de arquitetos.
Mas, antes, é necessário denunciar que os planos do governo não atingem seus objetivos porque ignoram a presença dos técnicos, que precisam e
vão assumir os trabalhos de planejamento. É necessário lembrar, também, que
os problemas urbanos não serão resolvidos, se não for atacado outro problema:
o da distribuição de renda. Portanto, concluiu Clovis Ilgenfritz, quaisquer melhoramentos na atual estrutura urbana serão apenas paliativos, que devam ser
encarados numa perspectiva de mudança geral, na qual as entidades de classe
e a população assumam seu papel de agente no processo de desenvolvimento da sociedade brasileira.

Capa e contracapa do Catálogo da
Exposição da 1ª Semana Gaúcha de
Arquitetura. Fonte: Arquivo pessoal
de Nestor Torelly Martins.
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Folder da 1ª Semana Gaúcha de Arquitetura  frente. Fonte: Arquivo pessoal de Nestor Torelly Martins
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Exposição da 1ª Semana Gaúcha de Arquitetura na Assembleia Legislativa do RS, 1979. Fonte: Arquivo do SAERGS.
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1ª Semana Gaúcha de Arquitetura, 1979. Fonte: Arquivo do SAERGS.
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ATME PROPOSTA EM ANDAMENTO
Boletim Informativo Arquitetura/RS. Sindicato dos Arquitetos no Estado do
Rio Grande do Sul. Outubro, 1979. nº 8. p. 10-11
A participação de profissionais habilitados na elaboração do projeto e na
direção da obra de execução da habitação, se realiza, de um modo geral no Brasil,
em duas circunstâncias:
 para as camadas de alta renda, através da escolha e contratação diretamente pelos interessados, que têm uma ideia mais ou menos precisa da
conveniência desta participação;
 para uma pequena parcela da classe média, mutuários de empreendimentos de tipo COHAB ou INOCOOP, cujos conjuntos habitacionais são projetados e construídos por empresas ou profissionais.
Numa ou outra situação, a atividade dos arquitetos se mostrava pouco
gratificante, seja pela falta de significado quantitativo do primeiro caso, seja pelo
condicionamento equivocado que tem caracterizado o segundo.
Na verdade, a grande maioria (cerca de 60% das moradias construídas é
constituída de edificações com menos de oitenta (80) metros quadrados que, a
não ser na mera aposição de assinatura dos desenhos do projeto e na colocação
da placa na obra, não recebem qualquer atendimento profissional, generalizandose a prática do acobertamento do exercício ilegal da profissão de arquiteto.
Em conseqüência, surgem periodicamente, dos órgãos fiscalizadores do
exercício profissional (os CREAS) pressões para que se isentem tais obras de responsabilidade técnica por profissional habilitado ou aparecem programas de fornecimento gratuito de projetos-padrão (plantas) de parte de municipalidades.
A partir das discussões sobre o assunto, realizados em novembro de 1975,
em Vitória-ES, pela Reunião de Câmaras de Arquitetura dos CREAS e em fevereiro/março de 1976 na Câmara de Arquitetura e Plenário do CREA-RS, começou a esboçar-se um Programa de Assistência Técnica Gratuita à Moradia
Econômica  ATME.
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Levada pelo Sindicato dos Arquitetos no Rio Grande do Sul, como tese
ao IX Congresso Brasileiro de Arquitetos realizado em São Paulo, em novembro
de 1976, a idéia foi aprovada, recebendo na ocasião valiosas contribuições.
Em maio de 1977 foi firmado um convênio SAERGS/Crea-RS/Confea para a elaboração pelo sindicato de um estudo de viabilidade da implantação do Programa ATME que, após discutidos e aprovados em dezenas de reuniões de arquitetos no País, foi enviado em dezembro de 1977 para apreciação
pelo Crea-RS e pelo Confea em julho de 1978.
A sua aprovação foi de suma importância pois, na prática, representa a
disposição destes órgãos de fiscalização em abandonarem a política de isentar
as obras residenciais de pequeno porte da responsabilidade técnica pelo seu
projeto e execução.
Em julho de 1978 o Sindicato de Arquitetos no RGS coordenou em
convênio com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre um programa de regularização de construções clandestinas para pessoas de baixa renda, com mais
de 700 (setecentos) atendimentos e a participação de cerca de 60 (sessenta)
arquitetos em apenas 3 (três) meses de duração.
Esta experiência pode ser considerada preliminar, a servir de marco de
referência para aplicação do programa ATME, dada a população que foi atingida pelos arquitetos.
O QUE É ATME
O programa ATME objetiva e compreende:
1) Proporcionar às famílias de baixa renda (até 5 salários), a Assistência
Técnica Gratuita ao Projeto de Construção de suas moradias independentemente da área construída necessária;
2) Realizar esta assistência técnica desde o contato inicial com o usuário
beneficiário (como o programa classifica) até a execução do projeto, o efetivo
assessoramento durante a construção, o encaminhamento e acompanhamento dos processos de legalização dos prédios nos órgãos públicos, o encaminhamento dos benefícios e financiamentos de materiais de construção, a
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orientação na compra de materiais, a feitura de relatórios para fins de pesquisas
e informações, e inúmeros outros serviços que são inerentes as atribuições dos
profissionais;
3) Eliminar o atravessador e o sistema exploratório que vigora nesses
processos, quer através dos serviços de leigos, quer do mau profissional assinador de plantas ou dos cobradores de propinas, todos descomprometidos com
a qualidade de obras, com sua estabilidade, com as condições de salubridade,
com sua economicidade e principalmente com o processo de ocupação
urbana, (respeito aos planos diretores, etc...);
4) Fazer retornar sob a forma de assistência técnica à população de baixa
renda parcela do Fundo de Garantia (FGTS) depositado compulsoriamente no
BNH para atender os problemas habitacionais.
5) Colocar o profissional a serviço da população e, conseqüentemente,
como colaborador das prefeituras, comprometido que está profissional e
eticamente a observar os planos diretores, códigos de obras, etc...;
6) A participação efetiva de arquitetura e outros profissionais habilitados
em um setor onde ela até agora não existia (habitações para mais de 60% das
famílias brasileiras);
7) A utilização de recursos, a fundo perdido, oriundos do FDU, PIS-PASEP,
Fundo de participação dos Municípios e outros do próprio BNH (apoio à pesquisa, etc.. ) para a cobertura financeira.
8) A credenciação de profissionais para trabalharem no plano, por tempo determinado através dos seus Sindicatos, os quais poderão interromper
esses credenciamento caso o profissional não esteja cumprindo as determinações exigidas pelo programa e contidas no manual de atendimento;
9) O controle do desempenho do profissional se fará simultaneamente
pelo beneficiário, pelo Sindicato, a nível do cumprimento do programa e como
órgão credenciador e, do CREA como órgão fiscalizador do exercício profissional em si;
10) A viabilização e incremento pela ação dos profissionais, das linhas
de financiamento do BNH como o FICAM (Financiamentos para materiais de

130

Deu no Jornal do SAERGS

construção) e muitos planos oficiais que, embora existentes, não têm sido
agilizados efetivamente por falta do elemento de ligação entre o órgão financiador e o beneficiário, principalmente para controlar a aplicação correta dos
referidos recursos.
11) Manter e estimular, quando for o caso, a mão de obra tradicional (ou
de mutirões) que hoje é utilizada neste setor da construção o que proporcionará benefícios decorrentes da troca de conhecimentos interprofissionais;
12) A participação das Prefeitura Municipais que habilitarão e encaminharão os beneficiários do programa aos profissionais credenciados.
Como subprodutos desta atividade presume-se que se acelere o processo pelo qual o arquiteto venha a assumir realmente a produção da arquitetura com reflexos no seu comportamento profissional e na sua própria formação através de programas curriculares que se deverão ajustar a esta postura.
SITUAÇÃO ATUAL
Desde meados de 1978 o SAERGS vem realizando inúmeros contatos
através de audiências, ofícios, palestras, etc.. , com os mais variados setores:
Ministério do Trabalho, Ministério do Interior, BNH, CNDU, FINEP, Governo do
Estado do Rio Grande do Sul e Pernambuco, Secretaria de Estado do Trabalho e
Ação Social e Secretaria do Desenvolvimento de Obra do RGS, Prefeituras
Municipais de Porto Alegre, Caxias do Sul, Bagé, Cachoeirinha, Pelotas, COHABRS, Sindicato de Trabalhadores, Associações de Moradores de Bairros, etc..
O traço comum destas tratativas é o vivo interesse que a idéia básica do
ATME desperta nos responsáveis pelos organismos referidos, seja para participação como promotores, seja como beneficiários, segundo o caso.
Algumas das Prefeituras Municipais manifestaram formalmente sua concordância em participar dos convênios necessários à implantação do programa em suas respectivas jurisdições.
Dada a grande receptividade e procura, o Sindicato mandou imprimir
exemplares do programa ATME, os quais estão sendo variados setores profissionais estudantis ou mesmo órgãos públicos, de bairros e sindicatos.
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O QUE FAZER?
 Para se iniciar a implantação.
O Sindicato está montando uma equipe a nível de comissão executiva
que se propõe através de discussões e trabalhos práticos, implantar uma
experiência piloto. Um ou mais municípios que manifestaram interesse pelo
programa.
 A equipe subdividida em grupos de 2 a 3 pessoas, para melhor operacionalidade, está estudando aspectos imediatos do programa, tais como um
modelo de ficha técnica a ser preenchida pelo profissional na abordagem do
cliente, e o manual de atendimento destinado ao profissional, ao beneficiário e
ao agente financiador.
 Outros aspectos de real importância estão sendo estudados como a
busca de informações concretas sobre os canais de financiamento (além dos
que já mostraram interesse), já que esse é um aspecto vital da ideologia do programa: isentar o beneficiário de maiores ônus como profissional...
PROGRAMA PILOTO
 Com base na experiência das regularidades de construções que deu
ótimos resultados no aspecto do comportamento do arquiteto na abordagem
do tipo de cliente-alvo do ATME, bem como na agilização do cadastro de profissionais do sindicato, visa-se agora a imediata implantação do programa piloto.
 Assim com uma equipe estruturada, e com canais de financiamento
abertos, para esta fase, pretende-se iniciar a bola de neve do programa, através
de um processo de realimentação contínua das experiências que, num segundo momento, leve à implantação efetiva e perene dos programa a todas as
regiões do País.
CONCLUSÃO
Tendo em vista as características do Programa ATME expostos neste resumo, e ainda, a necessidade de que os arquitetos brasileiros assumam posições
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objetivas na prática profissional, posições estas que ultrapassem os limites do
discurso, da perplexidade, que se transformem rapidamente em ação, apresentando este Programa, entendendo-o não como uma solução para o problema habitacional brasileiro, mas como um proposta possível que, fundamentalmente, seja capaz de viabilizar a participação do arquiteto como um
profissional socialmente necessário e útil às maiorias da população:
Propomos:
Que os arquitetos e estudantes participantes do X Congresso Brasileiro
de Arquitetos assumam de imediato o PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA AO PRO. E CONSTR. DA MORADIA PARA FAMÍLIA DE
BAIXA RENDA  PROGRAMA ATME, estudando-o em profundidade, trocando informações e viabilizando sua implantação o mais breve possível, não só
no Rio Grande do Sul mas em qualquer ponto do território nacional.
Porto Alegre  Outubro de 1979
Comissão Coordenadora: Clovis Ilgenfritz da Silva, Carlos Maximiliano
Fayet, Newton Burmeister, Claudio Casaccia.
Comissão Executiva: Arq. Airton Cattani, Arq. Ana Luiza Silva Candiota,
Arq. Carlos Cardoso, Arq. Dalton Bernardes, Arq. Denise B. Pinheiro Machado,
Arq. Elizabeth Thomsen, Arq. Fernando B. Leonetti, Arq. Flavio Kiefer, Arq.
Hermes de Assis Puricelli, Arq. Ivanez Pereira Oliveira, Arq. Jones Machado
Pereira, Arq. Luiz Eduardo F. Teixeira, Arq. Maria Fátima Rosa Beltrão, Arq. Samuel
Stein.
DELEGACIA SINDICAL EM SANTA MARIA
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Dezembro, 1979. nº 10. p. 03
Nas próximas semanas deverá ser instalada em Santa Maria mais uma
Delegacia Regional do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do
Sul, como a que já existe em Caxias do Sul. Inicialmente, apenas uma proposta
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de diretoria do SAERGS, a questão foi debatida e aprovada por unanimidade
pelos arquitetos associados, residentes em Santa Maria. Eles tiveram, no dia 30
de novembro, uma reunião para debater o assunto, realizada lá mesmo no
coração do Rio Grande.
Estiveram presentes à reunião os arquitetos Paulo Hollweg Netto, José
Milton Sacol, Silvia Inez Zembruski Nunes, Jaime MAzzuco, Décio Bevilacqua,
José Barberena, José Maria Reyes Painado, José Antonio Brenner de Brenner,
Berenice M. Jobim e ainda José Albano Volkmer, no ato representando o
presidente do SAERGS, Clovis Ilgenfritz da Silva.
Depois de ouvirem um informe do arquiteto Volkmer sobre a situação das
demais regionais e sobre a proposta de instalação de novas em Santa Maria e
Pelotas, os arquitetos examinaram aspectos da legislação profissional e das lutas
desenvolvidas pelo Sindicato. Acabaram por decidir colaborar na instalação da
Delegacia Regional, comprometendo-se a elaborar uma ata que será encaminhada ao presidente do Sindicato, com a proposta oficial de data para a
criação da Regional.
Em reunião de Diretoria do dia 11 de dezembro, após relato do arquiteto
José Albano Volkmer, ficou resolvido que o sindicato proporia aos arquitetos de
Santa Maria que a instalação da delegacia regional se efetivasse em janeiro de 80.
A notícia de que os arquitetos de Santa Maria se propõem a organizar
uma delegacia regional foi recebida pela direção do sindicato com muito entusiasmo, pois esta era uma das metas do sindicato.
ELEIÇÕES
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul. Dezembro, 1979. nº 10. p. 08
Ao chegarmos ao fim da década de 70 verificamos a coincidência de
datas, pois a vida Sindical entre os Arquitetos Gaúchos iniciou exatamente a 3
de dezembro de 1969, quando trinta e quatro arquitetos reuniram-se em
Assembleia e fundaram a Associação Profissional dos Arquitetos de Porto
Alegre. Daquela data aos nossos dias houve uma série muito grande de acon-
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tecimentos, nos primeiros 4 anos através da APA e depois pelo SAERGS.
Para nós que participamos desde o primeiro momento desses 10 anos,
nada mais salutar do que fazer uma retrospectiva, uma análise critica e autocrítica daquilo que foi feito, do que se propunham os fundadores da APA, dos
progressos, das reuniões...
Na realidade o quadro políticoeconômico e institucional não mudou
muito nesse tempo. Afora o milagre econômico dos anos 72/74 o mais
significativo, em termos de mudança, são as incertezas criadas pela propalada
abertura iniciada neste último ano da década, sem esquecer é claro a recessão
econômica, o arrocho salarial crescente...
Para os arquitetos, porém, as coisas mudaram bastante. Na época que se
cogitava a criação de sindicatos, fins da década de 60, já se prognosticavam
mudanças substanciais no regime de produção da arquitetura em função do
crescente assalariamento a que estaríamos sujeitos.
E isto aconteceu. Hoje a maioria da categoria, principalmente nos grandes centros, é composta de assalariados do poder público e empresas privadas.
É uma constatação, o que não impede que consideremos o trabalho do autônomo como muitíssimo importante, principalmente em arquitetura.
Aos poucos, na velocidade que a capacidade da categoria permitiu, a
entidade sindical foi se adequando, se implementando e se instrumentalizando para cada vez melhor intervir no meio sócio-político e institucional em
função do trabalho do arquiteto e da própria arquitetura.
De 34 pioneiros somos hoje quase 950 associados. A cada um houve
um acréscimo de 27 a 28 novos integrantes do Sindicato. A tendência para a
próxima década é de se multiplicar por 4 em número ou seja 3.500 a 4.000
arquitetos no Rio Grande do Sul.
Se analisarmos do ponto de vista da participação do arquiteto nos grandes problemas e soluções urbanas e habitacionais veremos que neste setor,
infelizmente, não mudou muito. Os arquitetos continuam fora das grandes
decisões. Ainda não são reconhecidos oficial e socialmente como desejaríamos que fosse.
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Só pelas duas constatações anteriores, sem entrarmos num sem número
de outras análises e indagações, podemos ver que, apesar dos grandes esforços,
o quadro profissional para o arquiteto continua desfavorável em nosso País.
As condicionantes econômicas, sociais e institucionais impostas pelo
sistema, são de fato grandes limitadores e deturpam em muito o trabalho do
arquiteto. Por enquanto, vence o capital, vence a ganância do lucro fácil, vence a
mercantilização consumista do produto arquitetural.
Proporcionalmente enquanto os arquitetos redobram seus esforços na
defesa e promoção da profissão, os problemas foram se tornando mais e mais
agudos e de difícil solução. Afirma-se nesta constatação, quase óbvia, uma necessidade: a união de esforços com outras categorias. Aí, sustentamos, com
todas nossas forças, ser o caminho mais certo para as lutas mais consequentes.
E isso está sendo feito. Somos hoje parte de um conjunto de sindicatos de
trabalhadores que tem problemas comuns de salários, de legislação trabalhista,
de reconhecimento e legislação profissional, de mercado de trabalho, e
liberdades de organização, de liberdades democráticas...
É pelo processo de adição que teremos de optar, o que aliás, a atual
diretoria entendeu e está tentando fazer.
Considero que o Sindicato começou, já há algum tempo, principalmente depois de unido com outros Sindicatos das mais diversas categorias, a conseguir avanços mais significativos na conquista por melhores condições de
trabalho para o arquiteto. Estes avanços cujos resultados são difíceis de quantificar enquanto categoria específica, deverão a médio prazo serem transferidas
como beneficio direto à categoria. É preciso nos conscientizarmos que há um
trabalho longo e persistente para que se comece a obter resultados. No mínimo precisamos adquirir algumas experiências de luta sindical que nos são
desconhecidas como categoria.
Enfim, colegas, a análise dos problemas que nos preocupam. Poderia
continuar indeterminadamente, mas o que nos propomos neste artigo é apenas relembrar algumas questões porque o assunto imediato mesmo, são as
ELEIÇÕES.
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Chamar a atenção de todos associados para as ELEIÇÕES, para a mudança da DIRETORIA em Maio de 80 é nossa intenção.
Não queremos que alguns colegas venham dizer mais tarde que não
tiveram tempo para se organizar, etc, etc...
Aliás este assunto vem sendo enfocado desde nossa posse, e mais
recente no Boletim Arquiteto nº 5 de maio/junho 79, escrevi um artigo colocando nossa preocupação com o futuro do SAERGS com a formação de novos
quadros, e melhoramento com a continuidade do trabalho iniciado.
Preocupa-nos neste momento, dezembro de 79, esclarecer mais uma
vez que o edital de convocação das eleições sairá em fins de janeiro e que 20
dias após as chapas deverão estar inscritas.
Se quiserem se habilitar aos cargos de diretoria não se esqueçam que o
tempo está passando.
De minha parte devo esclarecer que não postulo o cargo de presidente
do Sindicato, senão pelo simples fato de nunca ter postulado, como pela coerência que desejo manter. É importante, porém, que transmito aos meus companheiros de situação e, se for o caso, aos componentes de uma oposição, que
o presidente do Sindicato deverá estar muito conscientizado de que o seu
trabalho, por mais equipe que consiga formar, será bastante absorvente em termos de tempo dedicado à administração na consecução dos compromissos a
nível profissional e institucional. Principalmente na representatividade junto
aos órgãos públicos, outras entidades e na intersindical estadual e nacional.
Umas 4 a 6 horas diárias, mais três ou quatro noites por semana, mais
quase todos os fins de semana, mais um empréstimo para cobrir a falta de
pagamento das mensalidades, mais a procura quase diária da imprensa para
saber nossa posição ou opinião sobre os mais variados assuntos, são algumas
das estafantes, mas nobres e dignificantes tarefas do presidente e seus companheiros de diretoria.
Num sindicato de 23º grupo dos profissionais liberais conforme classifica a atual legislação, os diretores não recebem nenhuma compensação
econômica, nem como ajuda de custos como acontece em outros sindicatos.
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A equipe tem que desempenhar tarefas além do discurso, além da boa
idéia devem pegar firme em qualquer serviço.
Finalmente colegas, ninguém mais do nós deseja a mobilização da categoria no sentido de aproveitar os próximos 45 a 60 dias para montas seus esquemas políticos e azeitarem suas maquinas eleitorais, no bom sentido, é claro.
Evitar os teóricos, os paraquedistas, aqueles que de repente, como é
comum no nossa formação, se acham entendidos em sindicalismo e que
reúnem nos conchavos ditando cátedra. Depois, passada a necessidade, não
tem tempo, não era bem isso, etc... etc... e os realistas que se danem e carreguem
o piano.
De minha parte, dou força total à turma que já demonstrou na prática
que pode trabalhar como equipe, à excepcional equipe que com maioria de
jovens arquitetos que vem colaborando conosco.
Com Saudações Sindicais
Clovis Ilgenfritz da Silva

PROVOCAÇÃO
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Dezembro, 1979. nº 10. p. 06
Já se passou mais de um mês do fim da greve dos metalúrgicos paulistas.
Greve que causou as maiores discussões nos meios sindicais, intelectuais e
estudantis: foi derrota, foi vitória. O Arquiteto/RS também entra nesse debate
de grande importância para o movimento sindical brasileiro, pois é da avaliação
das lutas que a classe operária e o povo aprendem para prosseguir na sua luta
por melhores salários, melhores condições de trabalho, por uma sociedade
mais justa. Não entraremos na discussão intelectual. Trazemos a palavra simples,
segura e direta de alguns dos mais importantes lideres sindicais brasileiros.
Logo depois do fim do movimento, Lula, presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, fazia uma primeira avaliação:
Quando negociei com o comando de greve, fiquei com a impressão que
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estávamos de acordo com tudo. Quando soube que a greve havia sido deflagrada com três mil operários  a categoria, em São Paulo, Osasco e Guarulhos chega a quase 500 mil , fiquei surpreso, com mágoa de não ter impedido a deflagração da greve. Agora compreendo que oposição e diretoria
estavam colocando seus interesses particulares acima dos da categoria. A greve
tem deixado de ser instrumento de luta para ser demonstração de que não se é
pelego. Entretanto, o movimento sindical vai se construir, os trabalhadores
voltarão a acreditarem em seu sindicato.
Também de São Bernardo, o sindicalista Emilson Simões, o Alemão,
completa a fala de Lula, denunciando que ninguém discutiu mais esta greve
que a oposição sindical. Eles sabiam da distância da categoria em relação ao
sindicato, sabiam de todas as condições de mobilização da classe. Sabiam da
dispersão da categoria, da disposição da policia em reprimir. Por que então
deflagraram a greve? Porque estavam com uma concepção aventureirista,
estavam interessados nas eleições, em ocupar o lugar do Joaquim. O que foi
deflagrado não foi a greve, foi o piquete.
Mas também sobra para diretoria, nas palavras de Ubiraci, o Bira, um dos
poucos metalúrgicos que, nas assembleias onde participaram menos de 2% da
categoria, defenderam a suspensão do movimento: A diretoria se omitiu, por
ter se sujado na greve do ano passado e querer, agora, jogar a responsabilidade
do movimento sobre a oposição sindical. E isto não é posição que tome um
dirigente do maior sindicato da América Latina. Como consequência, a categoria não teve nenhuma vitória.
Mesmo assim, o metalúrgico Silva, da Oposição Sindical, em mesa
redonda realizada pelo jornal Hora do Povo na primeira semana de dezembro
(publicada nº 15) insistiu em afirmar a vitória política e organizativa da greve,
garantindo que o movimento operário só pode ser recuperado com luta e
nossa proposta é recuperar esse sindicato na linha direta da quebra da diretoria
sindical e não da conciliação.
O metalúrgico parecia ter esquecido as palavras de Olívio Dutra 
dirigente bancário afastado, um dos 15 participante da mesa-redonda  que
explicara: não basta que a categoria delibere pela greve, é preciso muita
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organização. Olívio também denunciou as propostas aventureiristas de elementos da pequena burguesia, que cai de paraquedas dentro do movimento.
Estes elementos colocaram os trabalhadores num confronto inútil e depois
vão chorar no velório dos trabalhadores.
Para completar, Lula  ainda na mesa redonda  didaticamente demonstrou que não houve vitória política porque não se conseguiu parar toda
a categoria; não houve vitória econômica porque só se conseguiu 67% de
aumento; e não houve vitória moral por burrice daqueles que pegaram o microfone e não tiveram coragem de dizer que era hora de voltar a trabalhar. Estão
brincando com a classe trabalhadora.
Com a tranquilidade de quem levou o ovo podre, tomate, melancia e
ainda foi vaiado por defender o fim do movimento, Bira anuncia e adverte:
Mesmo assim, grandes vitórias esperam a classe trabalhadora, que vai levantar
a cabeça e passar por cima de todo o aventureirismo.
DIA DO ARQUITETO
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Dezembro, 1979. nº 10, p. 08

Encontro de fim de ano promovido pelo SAERGS em dezembro de 1979.
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Encontro de fim de ano promovido pelo SAERGS em dezembro de 1979.

CLOVIS: A TAREFA É MOBILIZAR AS BASES
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Maio, 1980. nº 14. p. 04-05
Na abertura da Semana Sindical Independente, a Câmara de Vereadores
realizou uma sessão especial em homenagem aos sindicatos e aos trabalhadores de modo geral. Falando em nome de todos os sindicalistas, o arquiteto
Clovis Ilgenfritz da Silva proferiu discurso de agradecimento, do qual publicamos um resumo:
Este movimento que nós estamos liderando, que nós estamos organizando, é um movimento que pretende ser representativo de todos os trabalhadores brasileiros, e não só daqueles que já tiveram a coragem e a consciência
suficientes para se engajar neste processo. Nós temos a certeza que a Semana
Sindical Independente que nasceu em 1976, em pleno período de total obscurantismo e de dificuldades para o trabalho do sindicalismo brasileiro, com
apenas 4 sindicatos, hoje depois de 5 anos já consegue ter a adesão consciente e madura de categorias enormes, lideradas por 80 sindicatos.
A Semana Sindical continua sendo independente, tendo este nome,
no nosso entender, apenas porque é preciso diferenciá-la das outras semanas
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que vinham sendo organizadas sob a égide e o patrocínio do oficialismo no
nosso País, e em especial no Rio Grande do Sul. Estes Sindicatos, reunidos em
76, de lá para cá vem tentando mostrar à população do Rio Grande do Sul, aos
trabalhadores sindicalizados do nosso Estado, porque é preciso lutar independentemente, porque é necessário que os trabalhadores se unam, de uma vez
por todas, sem atrelamentos ao Governo, sem atrelamento ao poder, que até
então tem procurado impor e manipular a massa trabalhadora nesse País.
Indignados e revoltados com as questões que vem sendo impostas aos
trabalhadores brasileiros e em especial nos últimos dezesseis anos, estes sindicatos visam apenas somar esforços, conscientizar trabalhadores, discutir
seriamente as suas questões e propor saídas alternativas para o modelo que
hoje está imperando e que sacrifica não só os assalariados do setor secundário,
o industrial, como o rural e também o terciário, de serviços, em nosso país. É
realmente a Semana Sindical uma ideia que visa dar oportunidade aos trabalhadores de uma reflexão mais profunda, para que suas lutas sejam mais consequentes, para que não fiquemos não continuemos atrelados, escravizados por
um poder com o qual o povo não pode concordar, não pode reconhecer um
poder que se diz em nome do povo, mas que legisla em nome das minorias e
que defenda as minorias aberta e descaradamente.
Hoje a Semana Sindical Independente já se propõe a discutir estes
assuntos, a mostrar a toda a população, a todos os trabalhadores, de que apesar
da legislação sindical ser uma legislação atrelada, de origem fascista, na Carta di
Lavoro, de Mussolini, e que apesar desta legislação subsistir a nove modificações da Constituição Brasileira, sem nenhuma vírgula de modificação, apesar
desta legislação asfixiante, tuteladora do movimento sindical brasileiro, é possível unir esforços, lutar e vencer estas barreiras. Os exemplos estão aí. A
questão então que nós estamos levando hoje, através da Semana Sindical
Independente, é a questão que procura conscientizar trabalhadores, é uma
questão que deve centrar as suas discussões na questão sindical ou nas questões das lutas dos trabalhadores; na luta dos trabalhadores contra o arrocho
salarial de hoje; na luta dos trabalhadores pelo direito de greve; nas lutas pelo
direito de garantia no emprego; nas lutas pela liberdade de autonomia; nas lutas
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por terra para quem nela trabalha e nas lutas pelos salários mínimo real e unificado. É portanto, esta a questão central que deverá ser levada à discussão nos
mais diferentes pontos de nosso Estado e em especial na Capital.
Esta Semana Sindical, a Quinta Semana Sindical, se propõe, efetivamente, a mobilizar as bases desses sindicatos e nós temos consciência de que isso
vai acontecer. Se não de forma como nós gostaríamos, pelo menos de uma
forma muito melhor do que nos anos anteriores.
Por quê? Porque o Movimento Sindical, no Brasil, o Movimento Sindical,
no Rio Grande do Sul, está se qualificando e esta qualificação é que está fazendo com que o Governo assuma neste momento uma postura ditatorial,
uma postura de total desprezo pelas palavras de ordem, pelas reivindicações
dos trabalhadores e em especial daqueles que estão legitimamente representando as lutas hoje no ABC paulista. O exemplo do ABC paulista  e eu gostaria
de duas palavras sobre este aspecto  mostra não somente um movimento
isolado no dia de hoje, nesses últimos dias em São Paulo, mas mostra o
resultado de um movimento pertinaz, consciente e liderado por pessoas realmente representativas e autenticas e que vêm sendo feito há muitos anos,
apesar das dificuldades que as leis de exceção estão a impor ao trabalhador.
O movimento do ABC é hoje um exemplo de que as coisas podem se
realizar via pressão de massa. Essas massas trabalhadoras continuam seu movimento apesar de todas as imposições da ditadura, apesar de toda mobilização
policial em cima dos trabalhadores. Estamos vendo hoje que apesar de presos
os líderes sindicais, apesar da intervenção sobre os sindicatos, continua a greve
em São Paulo, continua mais do que nunca. Por quê?
Porque a greve em São Paulo não foi feita pelo companheiro Lula, nem
pelos diversos líderes sindicais que estavam lá, foi uma exigência da massa de
trabalhadores que hoje neste país se conscientizaram que tem que lutar unida
contra qualquer tipo de opressão, sem esmorecer, sem se entregar, sem se
intimidar.
Srs., Vereadores, Srs. Representantes eleitos pelo povo de Porto Alegre,
nós, neste momento, queríamos colocar, enfatizar esta questão que não é mais
a questão do ABC, é a questão do sindicalismo e da defesa dos direitos dos
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trabalhadores do País, que estão em jogo. Nós estamos vendo hoje um Ministro
do Trabalho que faz greve e que diz respeito aos lideres sindicais abertamente
na imprensa e se denomina dono dos líderes e a nível nacional, alguns líderes
sindicais. Esse mesmo Ministro quer respeito. Está procurando incluir os companheiros na Lei de Segurança Nacional. Esse mesmo Ministro pede respeito!
Respeitar como?! Um Ministro que não defende, que nem sequer tem inserção na sua postura de Ministro.

Capa do Jornal Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul. Fevereiro, 1980. nº 12.
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Outro aspecto que precisamos deixar nem claro é que não é mais possível nós aceitarmos a ideia de que não é o Governo Federal que está tomando
essas atitudes. É o Governo Federal. A ele deve-se deixar a responsabilidade
que lhe compete. Nós estamos vendo desde o Presidente da República a
diversos Ministros dizerem que não foram eles que mandaram prender, que
não são eles enfim que estão a maltratar a classe trabalhadora, que o partido
esse ou aquele está defendendo a classe trabalhadora. Mas onde está o nosso
Ministro? Onde está, se a fome, a miséria, a desgraça estão aí a imperar?
O 1º de maio, então, se configura, no nosso entender, como um dia de
lutas, um dia onde as reflexões devem ser feitas, onde as questões devem ser
resguardadas, onde se procura saber quem realmente está interessado em
modificar o estado de coisas que está a assolar este País e melhorar realmente
as condições de vida do povo, e não apenas fazer promessas a criar pacotes e
engodos para iludir temporariamente o trabalhador. Nesse sentido, queremos
ainda colocar uma questão sobre o movimento atual que, de qualquer forma,
não se pode fugir, que é o movimento do ABC. Não só do ABC, como das
intervenções que tem havido em todo o país, como uma delas que ainda
perdura, que é a do Sindicato mais combativo no Rio Grande, que é o sindicato
dos Bancários de Porto Alegre.
Finalmente, nós agradecemos mais uma vez esta sessão especial feira
pela Câmara de Vereadores, por iniciativa do companheiro que falou com brilhantismo e abrilhantou a iniciativa, o companheiro Antônio Candido. Em
nome dos sindicatos, muito obrigado.
LADRÕES LEVAM 120 MIL EM BENS DA SEDE DO SAERGS
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Setembro, 1980. nº 15. p. 02
Cento e vinte mil cruzeiros é o montante avaliado com os prejuízos
causados pelo roubo sofrido pelo SAERGS, que teve sua sede arrombada, no
último dia 5 de julho passado. Uma máquina de escrever Olivetti, duas máquinas de calcular (uma Sharp recém adquirida pelo sindicato e uma portátil), um
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ventilador e todo o uniforme do time de futebol foi o saldo da ação dos ladroes
que penetraram na sede do sindicato por uma janela de fundos, durante a
madrugada.
Apesar do fato ter sido comunicado à Delegacia de Roubos e Furtos e
de posterior visita da perícia técnica para exame do furto, até o final do mês de
agosto nada havia sido apurado pelas autoridades a respeito da denúncia.
Em vistas das despesas que a entidade sindical tem com suas atividades normais, manutenção de uma sede, salários de 4 funcionários e mais
despesas adicionais, o furto deste bens significou um sério prejuízo para o
SAERGS que agora para repor o seu patrimônio pretende realizar uma campanha de doações entre seus associados. Desde já o SAERGS registra que
aceita doações que não precisam ser feitas necessariamente em dinheiro,
podendo ser em equipamentos.
SAERGS AMPLIA INTERIORIZAÇÃO: INSTALADA DELEGACIA EM
SANTA MARIA
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Setembro, 1980. nº 15. p. 12
Uma comitiva de membros da Diretoria do SAERGS e associados compareceu a Santa Maria no último dia 15 de agosto para instalação de sua 2ª
Delegacia Regional que terá jurisdição sobre 15 municípios.
O arquiteto José Antônio Brenner de Brenner, conceituado profissional
naquela região, foi declarado empossado no cargo de delegado titular, na ocasião, ao mesmo tempo em que a arquiteta Berenice Munarski Jobim assumiu o
cargo de suplente de delegado. A cerimônia de instalação da delegacia do
SAERGS em Santa Maria ocorreu num clima de bastante entusiasmo e confraternização por traduzir uma aspiração da categoria na região e da mesma
maneira coincide com o proposito do sindicato em ampliar a sua representação, em especial no interior.
Da comitiva do SAERGS fizeram parte: Clovis I. da Silva, presidente, Luís
Antônio V. Custódio, vice presidente, Sérgio Corvello Rodrigues, Tesoureiro,
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Carmem Lúcia Barcellos, Hermes Puricelli, do DDP, José Albano Volkmer (representando o IAB) e Helga Pereira.
ESCOLHA DOS REPRESENTANTES
Em oportunidades diferentes, quando o SAERGS foi representado pelos
arquitetos José Albanos Volkmer, Newton Burmeister e pelo presidente da
entidade, Clovis I. da Silva, respectivamente, a diretoria convidou o arquiteto
José Antônio Brenner de Brenner para ocupar o cargo de delegado titular e a
arquiteta Berenice Munarski Jobim, o de suplente do delegado. A diretoria do
SAERGS assim o fez por achar que os colegas possuem tradição de trabalho e
dedicação à categoria e certamente contarão com o apoio dos arquitetos da
região para a realização dos objetivos do sindicato.
O objetivo da formação da delegacia do SAERGS em Santa Maria é o
de atender as cidades da região que tem demonstrado desenvolvimento em
potencial em um setor em que o arquiteto tem um papel importante, segundo Clovis I. da Silva. A jurisdição da 2ª Delegacia em Santa Maria abrange
os municípios de Agudo, Arroio do Tigre, Jaguari, São Vicente, São Gabriel, São
Sepé, Formigueiro, Cachoeira do Sul, Restinga Seca, Faxinal do Soturno, Sobradinho, Nova Palma, Júlio de Castilhos, Tupanciretã e o próprio município sede.
Com a criação da delegacia sindical na região, os arquitetos esperam
aperfeiçoar um trabalho conjunto com as entidades sindicais e associações
profissionais, em especial com aquelas ligadas diretamente à profissão como é
a Sociedade de Engenharia e Arquitetura em Santa Maria.
PRONUNCIAMENTO DO DELEGADO NO ATO DE POSSE
No ato de homologação de sua posse, o delegado de Santa Maria, arq.
José Antônio Brenner de Brenner disse apoiar as propostas que compõem o
plano de ação da nova diretoria do SAERGS e se referiu à necessidade de que
seja estabelecido uma permanente luta para uma atuação sindical dedicada à
defesa e a divulgação da profissão do arquiteto, cuja tarefa social precisa ser
reconhecida. Quanto a isto, declarou entender que é preciso que este profissional busque melhores formas de afirmar sua capacidade de trabalho para
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melhorar sua qualidade de vida na cidade e em todas as escolas de organização do espaço humano. O reconhecimento da profissão do arquiteto, no
entender de Brenner de Brenner, deve abranger todas as parcelas da população, desde as faixas carentes até o poder público. Isto ainda não ocorre,
lembrou: basta ver que os pacotes habitacionais chegam à revelia de uma
opinião de profissionais. Seria o ATME, a única maneira do arquiteto intervir no
problema habitacional com uma proposta alternativa.
Brenner de Brenner lembrou como foram feitos os contatos para a
formação da 2ª Delegacia. Numa reunião preparatória para o Iº Encontro
Estadual de Arquitetos quando o colega Newton Burmeister apresentou as
sugestões dos nomes que poderiam assumir a delegação e estes foram aprovados por unanimidade. No final, o arquiteto Brenner de Brenner enviou uma
mensagem aos colegas da região solicitando que se considerassem membros
efetivos e participantes desta delegacia e também para que comparecessem as
reuniões periódicas, a fim de discutirem seus problemas. Agradeceu também a
sua colega Berenice Munarski Jobim por ter aceito trabalhar junto com ele na
representação do SAERGS.
AMPLIAR REPRESENTAÇÃO É NECESSIDADE
Ao fazer seu pronunciamento no ato de homologação da posse, em
Santa Maria, o presidente do SAERGS disse que o fato da criação da delegacia
em Santa Maria ter partido de uma ideia dos arquitetos da região demonstra,
por aí só, a necessidade de ampliação da representação sindical. A formação
desta 2ª Delegacia era uma aspiração antiga e o resultado dela se deveu muito
a este esforço dos colegas que atuam em Santa Maria e à coincidência entre
esta determinação e o bom entrosamento com as Diretorias do SAERGS. Após
estas breves palavras, Clovis I. da Silva relatou as atividades atuais do sindicato e
a forma de organização se seus vários departamentos.
O arquiteto José Albano Volkmer, que tem muitos amigos na região de
Santa Maria, também tentou traduzir em palavras a importância da instalação
de uma delegacia do SAERGS na região. Duas lutas foram destacadas como específicas para os colegas do interior. Segundo o arquiteto José Albano Volkmer
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a intervenção do arquiteto na reavaliação do Plano Diretor de Santa Maria e na
preservação do patrimônio histórico da região. Como por exemplo, a readaptação do prédio do antigo Banco do Comércio, que seria demolido, mas a partir de mobilização popular foi preservado.
JANTAR
Após a cerimônia de posse, a delegação de Santa Maria ofereceu um
jantar aos colegas presentes, nas dependências do Clube do Comércio de
Santa Maria.
As reuniões da delegacia regional de Santa Maria ocorrerão na inspetoria do Crea naquela cidade.
I ENCONTRO ESTADUAL DE ARQUITETOS
Arquiteto/RS, Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Setembro, 1980. nº 15. p. 03
O I Encontro Estadual de Arquitetos realizado em Porto Alegre, nos dias
20, 21 e 22 de junho, reuniu a categoria para discussão dos assuntos relacionados com a Arquitetura e seu exercício.

1º Encontro Estadual de Arquitetos Evento promovido pelo SAERGS e IAB/RS, ocorridos nos dias 20, 21 e 22 de junho de
1980. Da esquerda para a direita: Alfredo Paesani, Nestor Torelly Martins, Clovis Ilgenfritz da Silva, Fernando Burmeister, não
reconhecido, Enilda Ribeiro, não reconhecida, Luiz Antonio Volcato Custódio, não reconhecida. Fonte: Arquivo do SAERGS.
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1º Encontro Estadual de Arquitetos Evento promovido pelo SAERGS e IAB/RS, ocorridos nos dias 20, 21 e 22 de junho
de 1980. Da esquerda para a direita: Newton Burmeister, Enilda Ribeiro, Alfredo Paesani e Fernando Burmeister. Fonte:
Arquivo do SAERGS.

Em promoção conjunta, o Instituto de Arquitetos do Brasil  Departamento Rio Grande do RGS (IAB/RS) e o Sindicato dos Arquitetos do RGS
(SAERGS) mobilizaram a categoria para obter posicionamento sobre quetoes
urgentes de interesse desta profissão.
Com isto, foi aberto um espaço para a manifestação de todos os associados, especialmente os do interior, que têm contato com suas entidades
representativas. (...)
PROGRAMA
O encontro desenvolveu-se no auditório do IAB e foram debatidos
os seguintes temas:
 Patrimônio Ambiental e Urbano  arq. Julio N. B. Curtis
 Ecologia  arq. Udo Mohr
 Organização Especial e Habitação  arq. José Albano Volkmer
 Criação do Curso de Arquitetura na UFSM  arq. José Antônio
Brenner de Brenner
 Exercício Profissional  arq. David Léo Bondar e arq. Cairo
Albuquerque da Silva
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 Entidades dos Arquitetos  arq. Lenora de Alencastro e arq. Clovis
Ilgenfritz da Silva
SAERGS: NOVA DIRETORIA PARA 80/83  NO DISCURSO DE
POSSE, UM BALANÇO DAS LUTAS
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Setembro, 1980. nº 15. p. 04
Uma ação voltada para a defesa e promoção da profissão e do profissional, desenvolvida, a nível do sindicato, através de atividades dos departamentos de legislação profissional, onde tiveram sequencia a luta pela reforma
da lei 5.194/66 e em especial, nos aspectos relacionados aos Conselhos
Regionais (CREA/RS) e CONFEA foi uma nota da diretoria do SAERGS, gestão
77/80. Deste modo o presidente reeleito do SAERGS, Clovis I. da Silva, iniciou
o seu discurso de posse, onde procurou lembrar, num relato feito de improviso,
atividades da gestão anterior, quando também esteve a frente da entidade.
A continuidade do cumprimento das metas da gestão 77/80 e o desenvolvimento de novos níveis de ação foram enfatizados no seu discurso de posse.
Dois níveis de trabalho já vem sendo feitos na luta sindical e pretendemos desenvolver melhor e mais energicamente estas ações com o objetivo
de definir uma postura do arquiteto como categoria e como profissional. No
setor da defesa profissional esteve concentrada uma boa parte dos esforços da
gestão anterior devendo crescer esta ação também para o período 80/83.
Clovis Ilgenfritz da Silva mostrou preocupações do SAERGS da gestão
anterior:
A contratação de serviços de Assessoria Jurídica permitiu assistência aos
profissionais, na maioria das vezes gratuita. Desta maneira, foi iniciado um
processo de formação de casos de jurisprudência importantíssimos para afirmação da profissão do arquiteto. Especialmente nos últimos 2 meses, quando
2 processos  reclamatórias trabalhistas  em defesa de profissionais que trabalham no Estado e Prefeitura, cujo pagamento do salário mínimo profissional
não estava sendo cumprido.
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Quanto a promoção da profissão lembrou Clovis I. da Silva: O Sindicato
aperfeiçoou o seu cadastro de emprego através do Departamento de Desenvolvimento Profissional  DDP  quando foram canalizados mais de 800
serviços e empregos. Este departamento foi responsável pela coordenação do
Programa ATME, um dos principais trabalhos do Programa do SAERGS  não só
pelo significado quanto a canalizar serviços para os arquitetos com também
por expressar na prática a postura assumida pela categoria no sentido de levar o
trabalho do arquiteto às camadas mais amplas da sociedade.
O presidente do SAERGS fez também rápidos comentários sobre as
realizações dos departamentos de Divulgação e Promoção e a efetivação, após
várias experiências com boletins, do jornal Arquiteto/RS com tiragem de
3.000 exemplares. Como manda a lei sindical, o SAERGS contratou um
profissional de imprensa para o cargo.
Quanto aos problemas enfrentados pelo Sindicato: Não foram poucos,
admitiu Clovis I. da Silva. Enfrentamos o problema da entidade sindical sem
recursos financeiros e também com as condições precárias da atual sede.
A respeito da nova sede do SAERGS, o presidente informou que o
imóvel terá que ser desapropriado antes de ser utilizado, ou seja, antes que
proceda a construção total.
A interiorização do trabalho sindical com a criação da delegacia de Caxias e o encaminhamento para a criação da delegacia em Santa Maria foi outra
meta alcançada pelo SAERGS, lembrou Clovis I. da Silva. Um dos grandes
empenhos da diretoria do SAERGS, na gestão anterior, e que permanece como
preocupação para a atual diretoria, é a necessidade de ampliação da representação da categoria, em todos os setores de interesse profissional e da comunidade. Para isto, lembrou o presidente do SAERGS, que o sindicato participou de
todos os encontros profissionais e interprofissionais realizados no país: Congressos, seminários de ensino, reuniões nacionais dos sindicatos e luta pela criação
da FNA, da qual o RS tem a vice-presidência. Além disto, o SAERGS buscou
entrosamento com os trabalhos do IAB e Sindicato dos Engenheiros. Clovis I. da
Silva destacou também a participação do Sindicato dos Arquitetos junto ao
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Crea/RS, ao Conselho de Defesa do Patrimônio Natural, na questão política
urbana e habitacional, especialmente no posicionamento quanto ao Primeiro
Plano de Desenvolvimento Urbano  PDDU, enquanto ampliação da representação da categoria em vários setores de interesse da comunidade.
A participação na Intersindical Estadual e Nacional foi sem dúvida uma
das atividades mais profícuas do SAERGS. Disto resultou, inclusive, a filiação do
SAERGS no Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos e Socioeconômicos  DIEESE. Pois, foi constatado, mais uma vez, segundo Clovis I. da Silva, a
necessidade dos arquitetos se colocarem junto aos demais sindicatos de trabalhadores brasileiros, em especial nas lutas pelas questões salariais e de Direito
Trabalhista e Sindical.
Antes de fazer referência ao programa de trabalho para a nova diretoria,
gestão 80/83, o presidente Clovis I. da Silva agradeceu a todos os companheiros de Diretoria, Departamentos e Funcionários. Na ocasião prestou uma homenagem aos colegas que vêm trabalhando no SAERGS desde sua formação:
nas pessoas dos arquitetos Newton Burmeister, José Guilherme Piccoli e Cláudio Casaccia. Agradeceu também aos novos que se entrosaram na diretoria e
que estavam, naquele momento representados pelos arquitetos Maria Inês
Fridberg e Luís Antônio Volcato Custódio. Agradeceu ainda a colaboração pelo
entendimento havido com os profissionais da Imprensa, na tarefa cumprida de
divulgar fatos relativos a luta da classe trabalhadora.
PROGRAMA PARA 80/83: CONTINUIDADE E AVANÇO DAS LUTAS
A participação crescente dos jovens arquitetos, no SAERGS, não só em
cargos eletivos como nos trabalhos gerais do Sindicato e nos departamentos,
demonstra que a eles cabe assumir o Sindicato numa busca de identificação
de trabalho da entidade com suas reais necessidades profissionais. Assim o
presidente do SAERGS iniciou a parte final de seu discurso referindo-se à crescente participação dos jovens arquitetos, muitos recém-formados, nas atividades sindicais.
Ao referir-se ao programa da nova diretoria, Clovis I. da Silva, definiu-o
como sendo uma continuidade de tudo aquilo que vem sendo realizado ou
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proposto, revigorando, aperfeiçoando e criando novas frentes de luta pela categoria. Quanto a posicionamentos desta diretoria em relação a problemas
gerais da sociedade fez uma rápida análise das questões relativas a política
salarial, sobre a diminuição do poder aquisitivo da população, sobre a questão
urbana e legislação do uso do solo e em especial sobre os problemas habitacionais e de qualidade de vida na comunidade. Ao fazer isto, o presidente do
SAERGS enfatizou um posicionamento da plataforma de ação da nova diretoria: O compromisso em contribuir para a organização e aperfeiçoamento da
luta comum dos trabalhadores, onde o arquiteto está inserido. Além de continuar o SAERGS comprometido, com a mesma ênfase, na luta pelas liberdades democráticas, inclusive em defesa do pluripartidarismo, frisando a necessidade da participação política partidária de todos os trabalhadores, sem
que isto signifique confundir sindicato com partido político.

Cartaz comunicando período das eleições para o SAERGS em 1980 e a candidatura da chapa única. Fonte:
Arquivos do SAERGS.
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Clovis Ilgenfritz da Silva discursando na cerimônia de posse da diretoria 1980-1983.
Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande
do Sul. Setembro, 1980

Alfredo Paesani discursando na cerimônia de posse da diretoria 1980-1983. Fonte:
Arquivo do SAERGS.

Olívio Dutra (direita) cumprimenta Clovis Ilgenfritz da Silva, ao lado de Alfredo
Paesani, na cerimônia de posse da diretoria 1980-1983. Fonte: Arquiteto/RS. Jornal
do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul. Setembro, 1980.
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FNA  VIABILIZAR CONQUISTAS
Após a criação da Federação Nacional dos Arquitetos  FNA, a luta da
categoria deverá tomar novos impulsos. Além da maior possibilidade de organização das lutas e de maior poder de pressão das decisões unificadas nacionalmente, a presidência da FNA e a diretoria recentemente eleita vem tomando uma postura eminentemente sindical, afirmou o presidente do SAERGS.
Citou inclusive palavras do presidente da FNA, Alfredo Paesani, pronunciadas
durante a abertura do I Encontro Estadual de Arquitetos, quando ele propôs
que os arquitetos utilizassem mais frequentemente o termo descomplicar, no
sentido de objetivar suas lutas e conquistas.
APELO PELA DEVOLUÇÃO DOS SINDICATOS
Para finalizar seu discurso, o presidente do SAERGS fez um apelo ao
representante do Ministério do Trabalho, Dr. Antônio Carlos Latuada, para que
transmitisse ao Ministro Murilo Macedo a necessidade de acabar com as intervenções nos sindicatos. Pediu também a devolução dos Sindicatos dos Bancários de Porto Alegre e dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo.
SAERGS: NOVA DIRETORIA PARA 80/83  VICE TAMBÉM DISCURSA
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande
do Sul. Setembro, 1980. nº 15. p. 05
Luíz Antônio Volcato Custódio, com pouco tempo de vida sindical, assume a Vice-presidência e diz que é hora de ampliar o movimento sindical:
Companheiros:
Ao longo de 2 anos tenho participado ativamente da vida do nosso
Sindicato, no seu dia-a-dia, nas suas tomadas de posição, nos seus momentos
difíceis, nas suas deliberações.
Este tipo de prática sindical tem demonstrado que o melhor caminho
para a atuação como categoria profissional deve ser através das entidades
representativas, por serem os instrumentos de reivindicação e união das
categorias.
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Dentro do 1º Encontro Estadual de Arquitetos, discutimos os problemas
e aspirações do pessoal do interior. Discutimos também os problemas que
agravam nossa atuação profissional através da interferência de outros profissionais habilitados por lei para desempenhar atribuições que deveriam ser de nosso privilégio.
Foi colocada a questão da luta pela criação de um Conselho de
Arquitetos.
Acreditamos que a criação de um Conselho próprio é um objetivo a ser
alcançado. Porém, precisamos primeiro transformar a legislação profissional. E o
nosso campo de batalha hoje é dentro do CREA, onde há vários anos vimos
participando constantemente.
Neste sentido, frisamos que devemos participar ativamente em todas as
entidades possíveis de nos fazermos representar. Nos Conselhos, nas Federações, nos Partidos Políticos, como formas de assegurar a cada momento o
espaço para colocarmos como cidadãos nossas posições.
Por longo período de tempo, têm os arquitetos acumulado experiências,
decidido posições. Devemos colocá-los em prática. É hora de agir.
Dentro de nosso campo profissional uma tarefa importante que se
coloca hoje é de promoção e divulgação de nossa profissão. Temos que difundir quem somos, o que fazemos, qual o nosso papel junto à comunidade.
A questão do exercício profissional não se esgota no problema legal. É
mais ampla. Não acreditamos que apenas transformando a legislação solucionaremos este problema. É preciso mudar nossas atitudes como profissionais e
como categoria profissional.
Recém formados, nos inibimos de participar junto às entidades de
classe, pela insegurança e falta de experiência no exercício profissional, esquecendo que somente com esta participação completaríamos nossa vivência.
Assumir as lutas da categoria junto ao Sindicato é assumir uma atitude
profissional no seu sentido mais amplo, que a realidade nos impõe.
A cada dia que passa mais arquitetos se assalariam. A cada momento
mais nos aproximamos dos problemas que afligem os demais trabalhadores
brasileiros. A cada momento nos enfrentamos com a instabilidade nos empre-
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gos, com os subempregos e o desemprego. A cada dia somos mais agredidos
por uma legislação trabalhista injusta em muitos aspectos.
E quanto piores forem as condições mais deverá ser a nossa organização
para fazer frente a estes problemas.
Temos que assumir as lutas da categoria e indicar as bandeiras.
Mobilizar a categoria para, junto com outros Sindicatos, caminharmos
para a solução dos problemas maiores.
É hora de praticar o sindicalismo com força. De se sentir parte de uma
categoria profissional atuante dentro da sociedade brasileira. De contribuir com
nossa atuação. De participarmos da organização da Conferência Nacional das
Classes Trabalhistas. De caminharmos para a construção de uma Central Única.
Hoje, existem sindicatos sob intervenção. Companheiros combativos
destituídos de seus cargos apenas por representarem os interesses de suas
categorias.
É hora de ampliar o movimento sindical. De partir para a participação
massiva nos Sindicatos, como única forma de garantir uma verdadeira e representativa Central Única dos Trabalhadores.
É hora de assumirmos as bandeiras aprovadas por nossa Federação
Nacional e pelo Movimento Sindical Nacional quais sejam:
 Liberdade, autonomia e unidade sindical.
 Pelas liberdades democráticas.
 Pelo direito de greve.
 Pelo salário mínimo real e unificado.
 Pela estabilidade de emprego.
 Pela Assembleia Nacional Constituinte convocada por um governo
popular e democrático.
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Luiz Antônio Volcato Custódio discursando na cerimônia de posse da diretoria 1980-1983. Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do
Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul. Setembro, 1980. nº 15. p. 05.

Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul. Setembro/outubro, 1980. nº 16.
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Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do
Sindicato dos Arquitetos no
Estado do Rio Grande do Sul.
Setembro, 1980. nº 15. p. 09.

CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL.
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. dezembro, 1980. nº 18. p. 03
Qual a imagem que o arquiteto desfruta na sociedade brasileira hoje?
É importante que a população saiba qual a função do arquiteto?
O Sindicato dos Arquitetos no Rio Grande do Sul  SAERGS  está
lançando a partir de agora sua CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL. O advogado, o médico, o dentista, o engenheiro já gozam de um prestigio
frente à sociedade. Enquanto o arquiteto permanece ainda um profissional
pouco utilizado pela grande maioria da população. O brasileiro médio buscou
o médico várias vezes na vida e o advogado pelo menos uma vez. Mas, para ele,
o arquiteto permanece sendo aquele profissional que só se ocupa em projetar
a casa do rico.
Preocupado com a imagem tradicional do arquiteto, o SAERGS pretende divulgar, através de ampla campanha popular, o papel que exerce o profissional de Arquitetura. É a este técnica que cabe construir habitações mais econômicas. É justamente este profissional que tem formação para saber aproveitar,
dentro de padrões arquitetônicos que racionalizam o aproveitamento do
espaço fazendo economia, as reduzidas possibilidades de gastos com habitação. É ele que poderá dar soluções mais viáveis economicamente. Enquanto
que estará sabendo dizer como construir para se ter um espaço agradável e
saudável para a família brasileira. É também a este técnico eu cabe a tarefa de
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estudar soluções para os grandes problemas urbanos, mesmo que este trabalho seja interdisciplinar. Na questão habitacional  que aflige a maioria dos brasileiros  o arquiteto deve exercer um importante papel na tentativa de buscar
respostas que beneficiem os interesses da maioria da população. É então na
administração municipal, no planejamento urbanístico, habitacional, no paisagismo, transporte e lazer que estão centradas as grandes tarefas do arquiteto.
Na verdade, a grande maioria da população, mesmo a grande classe
média continua sem fazer a mínima ideia da importância que pode ter o arquiteto no encaminhamento dos seus problemas habitacionais. Como então,
falar para a opinião pública que o trabalho do arquiteto pode ter grande influência na melhoria da vida nas cidades, na qualidade das habitações?
Desde que muitos profissionais estão ligados a trabalhos comunitários
de caráter social, a CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL pretende
informar e sensibilizar a comunidade para as atribuições do arquiteto.

Campanha de valorização profissional. Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos
no Estado do Rio Grande do Sul. Outubro, 1981. nº 20. Capa. Charge de Santiago.
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Em São Paulo já ocorrera, com pleno êxito, duas campanhas deste caráter (Projeto ALFA). No Rio Grande do Sul trata-se de uma das metas do programa 80-83 do SAERGS como uma forma de divulgar e formar uma nova
proposta para a tarefa social do arquiteto. Etapas básicas e paralelas serão
cumpridas pela CAMPANHA. Dizendo respeito à organização da categoria, e
divulgação junto à população: a) atualização e renovação do cadastro dos profissionais; b) esclarecimento sobre as atribuições dos arquitetos; c) oferta dos
serviços profissionais; d) agenciamento de trabalhos. Assim pretendemos forçar
o restrito mercado de trabalho a se ampliar e o potencial de trabalho do arquiteto ser mais absorvido, pois se encontra bastante inaproveitado.

Campanha de valorização profissional. Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande
do Sul. Outubro, 1981. nº 20. Capa. Charge de Santiago.
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Comissão organizadora da campanha de valorização profissional. Ruth Konitz, Hermes de Assis Puricelli e Luiz Antônio
Volcato Custódio. Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul. Abril/maio,
1982. nº 24. P. 03.

Para que se obtenha êxito na campanha é preciso que você arquiteto se
envolva nela. Precisamos de você, assim como todos precisam de cada um dos
companheiros de profissão.
O envolvimento do profissional na campanha deverá ser diretamente
proporcional ao contato a categoria com a população. Esta relação se dará não
só através de ação do arquiteto individualmente ou enquanto categoria profissional. Desde adesivos até a utilização dos meios de comunicação de massa, e
atuação da categoria em órgãos públicos (fazendo valer uma nova postura do
arquiteto) serão maneiras de se valorizar a profissão.
O êxito desta campanha será avaliado através da resposta que a comunidade vai oferecer pela procura do serviço profissional. Para isto é necessária a
colaboração do profissional no fornecimento de informações.
ENVOLVA-SE NESSA CAMPANHA E VALORIZE SUA PROFISSÃO!
Agradecemos a APLUB e em especial ao Sr. Adelino Cruz que recebeu
uma Comissão do Departamento de Divulgação e Promoção e do Departa-
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mento de Desenvolvimento Profissional deste Sindicato e manteve longa
conversação no sentido de colaborar com a campanha.
EDITORIAL
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. março, 1981. nº 19. p. 02
O sindicalismo autêntico ou o novo sindicalismo, ou seja, aqueles Sindicatos cujas direções são atuantes, dinâmicas, representativas das reivindicações das categorias e que desenvolvem um trabalho independente do jugo
governamental, está sendo observado, está sendo julgado.
A população, as categorias representadas e inclusive setores representativos de Sindicatos importantes do mundo inteiro, vêm acompanhando o
tratamento dispensado pelo governo brasileiro a estes Sindicatos importantes
do mundo inteiro, vêm acompanhando o tratamento dispensado pelo governo brasileiro a estes Sindicatos que pela forma de agir das suas bases e
respectivas lideranças resolveram não mais se dobrar as exigências da legislação sindical de cunho cooperativista, hoje existente. A ação subserviente dos
chamados pelegos aos interesses do governo, imposta desde o Estado Novo,
por uma legislação que resistiu intacta a nove (9) modificações da Constituição
Brasileira, contrasta hoje, com a ação sindical ou com uma postura políticosindical independente, representativa e democrática de muitos sindicatos
brasileiros.
A lei sindical em vigência é tão boa para interesses da classe dominante
que o governo estimulou, em especial nos últimos anos, a criação desses
sindicatos chegando a existir hoje mais de 7.000 (sete mil), oportunizando
assim que uma enorme rede de direções sindicais sirva, se cumprir fielmente a
lei, de amortecedores às pressões das categorias nos inevitáveis conflitos entre
capital e trabalho. Como se não bastasse uma legislação sindical para conter os
reclames da classe trabalhadora, suas reações a uma política de arrocho salarial
sem precedentes, foram criados outros instrumentos para serem usados contra os trabalhadores: Primeiro os atos institucionais  em especial o AI-5 agora a
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LSN  Lei de Segurança Nacional, que surgiu justamente no momento em que
a abertura democrática da democracia relativa era ladeada como quem
anuncia a volta da felicidade à nação oprimida, ao povo descrente, inseguro e,
já conformado com a miséria que o assola e o encurrala nos bretes do desespero. Neste justo momento a comunidade civil brasileira assistiu perplexa o
julgamento de 13 líderes sindicais acusados de estarem incursos na Lei de
Segurança Nacional. Não bastou a lei sindical para colar essas lideranças que
foram cassadas, tiveram e ainda têm, seus sindicatos sobre intervenção.
Não bastou calar os sindicalistas, foi preciso calar a pessoa, o ser político
social, o homem, legitimamente, primeiro investido de representatividade
sindical, agora de representatividade popular dos mais sofridos setores da
sociedade. Por que punir sindicatos, sindicalistas, homens, pelo simples e
legítimo fato de defenderem e reivindicarem seus direitos mais primários, e,
por isso, fundamentais?
Que elementos da razão podem ser invocados pelos defensores da
ordem e da tranquilidade pública?
As cassações, intervenções e a cadeia para os 11 dirigentes condenados
pelo tribunal militar constituem-se em solução para a crise econômica e política-institucional que assola o Brasil? Ou são os interesses alienígenas do capital
estrangeiro, multinacional, que estão em jogo?
E nosso Sindicato o que tem a ver com tudo isso? Até quando será possível a nossa categoria usar a carona que estes sindicatos e/ou sindicalistas
estão nos dando?
Nas manifestações de repúdio, estamos representados quer pela Federação quer pela nossa participação na Intersindical. Será que isto é o suficiente
ou seria melhor prevenir, construindo juntos uma base mais sólida?
Nesta edição o problema da lei 1.820 que o executivo federal remeteu
ao Congresso (sem condições de emenda). Nela vemos que antes mesmo de
lutarmos por novas conquistas, estamos com as forças que temos, tentando
resguardar o que já foi conquistado, como é o caso do salário mínimo profissional (lei 5.194/66 e 4.950-A/66). É o caso também da reclamatória contra o
município em favor do cumprimento do salário mínimo para funcionários
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públicos municipais, recentemente vitoriosa na justiça do trabalho pelos arquitetos e outras categorias.
Clovis Ilgenfritz da Silva

EDITORIAL
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. outubro, 1981. nº 20. p. 02
Frequentemente somos indagados por colegas em encontros ocasionais: e daí.. como está o Sindicato?
Confesso, e sei que tenho a concordância dos colegas de diretoria, que
estão na luta do dia a dia da nossa Entidade, que às vezes sinto ou recebo essa
pergunta com certa mágoa ou até como uma espécie de brincadeira, tão grande é a desinformação demonstrada pela maioria dos associados. A cada vez
que essa pergunta é feita, gostaria de respondê-la em toda sua dimensão, com
todas as informações solicitadas e não solicitadas, sempre na renovada esperança de que aquele ou aquela colega sinta o quanto seria importante sua colaboração, sua aproximação para dentro das nossas questões, e seu entendimento do verdadeiro papel que deve desempenhar no nosso sindicato.
Tem havido sempre ou quase sempre, por parte dos colegas, inequívocas manifestações de solidariedade, mas que, geralmente, não vão além das
palavras de incentivo e apoio. E isto não basta. É preciso irmos além das
manifestações de solidariedade, é preciso fazermos um esforço conjunto para
superarmos com ações concretas os graves problemas que nossa categoria
vem enfrentando. De outra parte, sabemos que os veículos de comunicação
entre a Diretoria e os Associados não tem sido muito eficientes. Prova disso é
que há mais de 5 meses não é editado o nosso jornal Arquiteto/RS, se resumindo nosso contato a algumas circulares.
Num esforço de quem acredita nas forças renovadoras da primavera,
estamos novamente voltando à mesa de trabalho ou à obra de cada colega
com nosso Jornal. Desta vez, preferindo, porém, não afirmar que agora sim ele
se repetirá periodicamente a cada mês, mas para uma vez mais pedir a todos

166

Deu no Jornal do SAERGS

que ajudem a produzir o próximo jornal, e o outro que virá depois, cada um
com matérias de interesse da categoria e, quem sabe, com notícias de vitórias
nas nossas lutas.
Efusivamente, colegas, nossa luta não pode esmorecer. De nossa parte,
apesar das grandes dificuldades, inclusive financeiras, reafirmamos nossa disposição de lutar pelos interesses maiores da categoria. De superar este quadro
adverso que a conjuntura econômico-social e política está nos impondo. De
superar as barreiras e contradições do momento com o firme propósito da luta
sindical unitária voltada para a categoria.
Nesse sentido, esperamos que este Jornal Arquiteto/RS nº 20 propicie
aos colegas arquitetos, aos estudantes  futuros arquitetos  a chegarem mais
junto de nós, não só para ajudar, mas para criar novas formas de luta e, o que é
muito importante, para exercitar a crítica ao que vem sendo feito. Nesta edição
fazemos um retrospecto de alguns trabalhos não suficientemente divulgados
que foram desenvolvidos no período de recesso do jornal.
Estamos apresentando, também, o resultado dos Encontros que participamos, como o I Encontro Estadual de Trabalhadores e a Iª Conferencia Nacional das Classes Trabalhadoras, a criação da Delegacia Sindical da região de
Passo Fundo, e os trabalhos que estamos enviando ao VI ENSA  Encontro
Nacional de Sindicatos de Arquitetos, que conforme o temário, os colegas
poderão ver o quanto será importante para a categoria. Na última página apresentamos um trabalho que vem sendo desenvolvido por uma equipe de jovens arquitetos sobre a participação dos arquitetos em questões da periferia
urbana. Uma série muito grande de acontecimentos promovidos pela Federação Nacional dos Arquitetos, pelos IABs, Câmara de Arquitetos, Escolas de
Arquitetura e Diretórios Acadêmicos, assim como pela Intersindical, têm nos
ocupado de forma e não sobrar tempo para visitas a locais de trabalho na frequência que desejávamos.
Chegaremos lá, nem que seja pelo Arquiteto/RS. Venha participar
colega. O SINDICATO SOMOS NÓS.
p. Diretoria  Clovis Ilgenfritz da Silva
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3ª DELEGACIA REGIONAL DO SINDICATO INSTALADA EM PASSO
FUNDO
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. outubro, 1981. nº 20. p. 06
Concretizando uma velha aspiração de interiorizar mais suas atividades, o
SAERGS inaugurou no dia 24 de junho último a Delegacia de Passo Fundo. Na
solenidade oficial, realizada no Clube Comercial daquela cidade, o presidente do
Sindicato, Clovis Ilgenfritz da Silva, ressaltou a importância da participação do
profissional arquiteto, que tem consciência não só da organização do espaço
como dos problemas relativos à construção civil e a própria qualidade de vida
nas cidades, nesta fase em que o Brasil atravessa uma desmesurada urbanização
devido a uma política equivocada do uso do solo rural e urbano.
Durante a cerimônia, que contou com a presença de arquitetos de toda a
região e lideranças locais, foram empossados como delegado titular o arquiteto
Fernando Weck dos Santos e como suplente, o arquiteto Paulo Antônio Busi
Severo. No seu discurso, o arquiteto Fernando enfatizou a necessidade daquela
Delegacia Sindical tendo em vista os prementes problemas que estão enfrentando relativos à atividade profissional e, em especial, à questão dos loteamentos.
A Delegacia do SAERGS em Passo Fundo vai atender os municípios de
Ciríaco, Tapejara, Sarandi, Chapada, Carazinho, Vitor Graeff, Tapera, Selbach,
Palmeira das Missões, Esmeralda, Lagoa Vermelha, Serafina Correa, David Canabarro, Casca, Soledade, Barros Cassal, Espumoso, Ibirubá, Ibiraiaras, Colorado,
Santa Bárbara do Sul e o próprio município de Passo Fundo.
Na solenidade de inauguração foi oferecido ainda um coquetel para os
presentes e realizada também a I Mostra de Arquitetura do Planalto, que contou com o apoio de firmas de material de construção daquela cidade para sua
efetivação.
Além do presidente Clovis, estiveram presentes os representantes do
SAERGS Luís Volcato Custódio, vice presidente, o arquiteto Sérgio Amilcar
Corvello Custódio, 1º tesoureiro, a arquiteta Helga Correa Pereira e o representante da Câmara de Arquitetos do CREA, José Albano Volkmer.
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Da esquerda para a direita, o titular da 3ª Delegacia, Fernando Weck dos Santos, o suplente Paulo Antônio Busi de Severo,
o presidente do Sindicato dos Arquitetos Clovis Ilgenfritz da Silva e o prefeito de Passo Fundo Firmino da Silva Duro, no dia
da inauguração da Delegacia do SAERGS em Passo Fundo. Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no
Estado do Rio Grande do Sul. Outubro, 1981. nº 20. p. 06.

O MELHOR ENCONTRO DO PAÍS
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. outubro, 1981. nº 20. p. 05
O I Encontro Estadual de Trabalhadores, realizado em Porto Alegre nos
dias 19, 20 e 21 de julho, foi considerado o melhor e o mais bem organizado
de todos os encontros que ocorreram no país em preparação à CONCLAT.
Durante vários meses ele foi preparado, planejado e discutido através
de diversos encontros regionais que se desenvolveram em Novo Hamburgo,
Caxias do Sul, Bagé, Pelotas, Ijuí, Uruguaiana, Livramento e Santa Maria.
Nos três dias de estudos e debates, que concentrou na Sede do Sindicato dos Metalúrgicos trabalhadores urbanos, rurais e servidores públicos
(num total de 603 delegados que foram eleitos nas suas respectivas categorias)
foram aprofundados os temas: Legislação Trabalhista, Estrutura Sindical, CUT e
CONCLAT, FGTS, Estabilidade, BNH e Reforma Agrária, que serviram de subsídios para a CONCLAT.
169

Sindicato dos Arquitetos no Rio Grande do Sul: memórias de quatro décadas (1973-2013)

As resoluções finais deste, que foi o primeiro encontro no país, foram
encaminhadas a todos os Estados que posteriormente também reuniram as
suas classes trabalhadoras.
O Encontro gaúcho definiu também uma Comissão Estadual com a
finalidade de preparar a participação do Rio Grande do Sul na I Conferência
Nacional das Classes Trabalhadoras e de fazer uma proposta de Estatuto para a
organização do movimento sindical no Estado. Desta Comissão participaram
17 entidades, representantes de Sindicatos e Federações de Trabalhadores
urbanos, rurais e servidores públicos. O Sindicato dos Arquitetos, como membro desta Comissão, apresentou uma tese sobre a questão da habitação que foi
aprovada e posteriormente encaminhada à CONCLAT.
O SAERGS participou ativamente de todos os trabalhos através de seus
delegados Clovis Ilgenfritz da Silva, Luís Antônio Volcato Custódio, Glenda
Pereira da Cruz, Sérgio Corvello Rodrigues e Ruth Konitz. O arquiteto Clovis foi
eleito presidente da Comissão nº 3 que tratou do FG|TS, Estabilidade e BNH,
e o arquiteto Custódio secretariou a Comissão nº 1 que estudou a Legislação
Trabalhista. Os delegados do SAERGS foram eleitos em Assembleia Geral da
categoria, realizada nos dias 5 e 6 de junho, convocada para este fim.
CONCLAT: UM MARCO HISTÓRICO NO DESENVOLVIMENTO DA
LUTA DO TRABALHADOR BRASILEIRO
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. outubro, 1981. nº 20. p. 04
Apesar das diferenças de pensamento e das divergências partidárias, os
quase seis mil trabalhadores que realizaram a I CONCLAT nos dias 21, 22 e 23
de agosto em Praia Grande  SP, chegaram a um consenso enquanto classe
trabalhadora: a sua condição de explorados e a necessidade urgente de lutar
contra a política econômica e social vigente no país.
Na opinião do presidente do SAERGS, Clovis Ilgenfritz da Silva, a
CONCLAT superou todas as expectativas, em especial de setores governamen-
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tais, e mesmo sindicais, que resistiram a sua realização. Numa demonstração
de grande maturidade alcançada pelo novo sindicalismo surgido nos últimos
anos, os trabalhadores foram capazes de superar algumas provocações para se
unirem em torno das propostas e reivindicações numa plataforma comum de
lutas contra a miséria e arbítrio a que estão submetidos.
Ressaltou também que as decisões do plenário ignoraram certas palavras de ordem advindas de alguns movimentos antigos que muitas vezes se
consideraram tutores da classe trabalhadora. O fato mais importante, no
entanto, para Clovis, foi a criação da Comissão Nacional Pró-Criação da CUT 
Central Única de Trabalhadores. Disse também que a presença do SAERGS em
tão significativo encontro foi importante na medida em que representa uma
nova postura da categoria em atuar integrada com os movimentos intersindicais mais consequentes do país.
Além do Presidente Clovis, participaram também da CONCLAT, como
delegados do Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul, o vice-presidente Luís Antônio Volcato Custódio e os arquitetos Sergio Corvello Rodrigues,
Carmem Lucia Stein e Miguel Dias.
Para Custódio, a CONCLAT foi o acontecimento mais importante dos
últimos 17 anos no campo sindical. Segundo ele, após uma árdua preparação,
no difícil momento atual, a CONCLAT conseguiu selar a unidade dos trabalhadores da cidade e do campo, para encaminhar as lutas e aspirações do povo
brasileiro. As dificuldades de infraestrutura ocorridas durante sua realização
foram superadas pelo avanço político do movimento como um todo, rumo à
construção de uma Central Única, instrumento indispensável para a defesa dos
interesses dos trabalhadores.
Fazendo uma analogia com o I Congresso Operário Brasileiro de 1906,
o arquiteto Corvello afirmou que, assim como aquele representou um avanço
do movimento dos trabalhadores na época, também os encontros estaduais e
a CONCLAT representaram um marco histórico na luta dos trabalhadores na
nossa época. Disse que o hábito do debate coletivo entre as entidades em
eventos dessa envergadura produzem resultados mais amplos tendo em vista
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o somatório das experiências regionais num só evento. Assim, a CONCLAT
demonstrou que o trabalhador brasileiro tem condições de sustentar uma
verdadeira democracia onde ele próprio seja o seu sustentáculo. O domínio e
o conhecimento de todas as áreas, políticas, econômica e social, é que
credenciam o trabalhador brasileiro a participar da direção política da nação.
Corvello enfatizou ainda que a independência do movimento sindical do
aparelho do Estado e dos próprios partidos políticos será fundamental para o
desenvolvimento e contribuição dos trabalhadores.
A arquiteta Carmem Lúcia, por sua vez, viu no grande número de
trabalhadores e de entidade de classes diferenciadas presentes na CONCLAT a
comprovação de que o trabalhador brasileiro está se organizando e fazendo
uma boa política sindical. Além disso, para Carmem Lúcia a CONCLAT foi a
demonstração real de que o trabalhador brasileiro está passando por um verdadeiro sufoco, sendo espoliado dia a dia nos seus direitos básicos.
COMPROMISSO DOS ARQUITETOS
(primeira linha está ilegível).. . na mesma direção de que realmente a
CONCLAT representou um marco histórico no movimento sindical. Dois pontos fundamentais, no entanto, sintetizam, no parecer de Miguel, a relevância da
CONCLAT: 1º) Pela primeira vez as categorias profissionais universitárias se
engajaram numa aliança com as categorias profissionais de trabalhadores operários refletindo a transformação da forma de inserção dessas categorias no
mercado de trabalho. Hoje não existem mais privilegiados. Todos são mão de
obra assalariada, regida por uma CLT que não dá a mínima estabilidade no emprego. 2º) No momento que os arquitetos estão inseridos no mesmo movimento sindical, o Sindicato dos Arquitetos não deve mais somente apoiar o trabalho dos outros sindicatos, mas ter o compromisso de colocar propostas dentro da sua área especifica de trabalho que é a cidade e a habitação, porque isto
está diretamente vinculado com a qualidade de vida da população. O questionamento, por exemplo, de com o trabalhador tem acesso ao BNH, deve ser
feito hoje dentro do movimento sindical. Essa realidade, diz Miguel, fará com
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que os arquitetos sejam obrigados a mudar o seu próprio discurso de elite.
Nesse sentido, do compromisso da categoria na mesma luta dos trabalhadores em geral, é que o Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul
apresentou o seguinte documento na CONCLAT, que recebeu o apoio dos
trabalhadores presentes.
POLÍTICA SALARIAL E ECONÔMICA
A realização da 1ª Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras 
CONCLAT  certamente marcará, no momento histórico atual, importantíssimo avanço das lutas desenvolvidas pelos trabalhadores brasileiros para a
conquista de melhores condições de trabalho e vida.
A situação das famílias dos trabalhadores, sejam assalariados ou autônomos, da produção de bens ou de serviços, da cidade e do campo, é cada vez
mais crítica, fruto de um sistema econômico-político e social que ao invés de
contribuir para melhorar a qualidade de vida da maioria da população conduz,
cada vez mais, a um estado de empobrecimento e falta de poder decisório
impossível de ser admitido.
A importância desta Conferência que reúne trabalhadores urbanos e
rurais, é marcada também pela participação de categorias profissionais até bem
pouco tempo, e consideradas privilegiadas ou sem maiores problemas; nestas
categorias incluímos a nossa  a dos ARQUITETOS. Uma categoria que, ano
após ano, vem sentindo os efeitos negativos das políticas oficiais. Esses problemas não se refletem somente em termos de más condições de trabalho ou
no desemprego, mas, fundamentalmente, na imprescindível necessidade de
autonomia e liberdade para executar um trabalho socialmente útil, condição
que ainda não usufruímos.
A forma de luta encontrada pelos arquitetos, como categoria, apesar da
legislação existente, foi a de se organizar em Sindicatos, assim como a maioria
dos trabalhadores brasileiros.
Sentimo-nos, neste momento, no dever de prestar a todos o esclarecimento sobre a função social do arquiteto e, principalmente, sobre o direito
que a população tem de contar com este profissional.
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Na realidade, o Arquiteto deveria ser o responsável pela organização e
execução de todo e qualquer espaço físico, ou seja, participar de projeto e da
construção da casa, da escola, da fábrica, da praça, das ruas, enfim, da cidade,
pois o profissional arquiteto é aquele que interpreta as necessidades e aspirações do futuro usuário, selecionando e escolhendo os meios de edificação,
concebendo os espaços a serem ocupados e coordenando os trabalhos de
execução da obra.
Obviamente, todo nosso exercício profissional está diretamente condicionado e é o reflexo de toda uma série de políticas relacionadas à questão
como: a política fundiária, urbana e rural, a atuação de órgãos como BNH; a política habitacional; a política urbana; todas hoje direcionadas para os interesses
das minorias privilegiadas de nosso País.
A estrutura fundiária alicerçada no direito de propriedade, cuja Legislação data de 400 anos, no regime de acumulação de capital, pelas facilidades
oferecidas pela política financeira para especulação imobiliária e por uma política agraria e pastoril que expulsa o homem do campo para as cidades, é sem
dúvida o maior problema enfrentado hoje pelos trabalhadores brasileiros.
A essas políticas protegidas pelo regime de força aliam ainda toda uma legislação de arrocho salarial e previdenciário sem precedentes na história do País.
Interesses outros, que não o bem estar da população, que não a soberania nacional, que não a defesa de uma tecnologia adequada à realidade
brasileira, estão levando o governo a assumir uma série de atitudes que trazem
como consequência o aviltamento do exercício profissional. Falamos das leis
que nos estão sendo impostas sem chance de debate, relativas à atividade
profissional.
É o caso do Decreto Lei 1820/80 (no art. 13) recentemente aprovado
no Congresso Nacional, por decurso de prazo, que exime os órgãos públicos
federais de pagar o salario mínimo profissional à nossa categoria e outras que
obtiveram esta conquista depois de muitos anos de luta (Lei 4950-A/66 e
5194/66).
Temos ainda a denunciar a maneira de como foi proposta a regulamentação das profissões de técnicos de nível médio que, sob a engenhosa aparên-
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cia de favorecer uma categoria, que merece todo o respeito pelo trabalho e
realiza, ne verdade está estabelecendo a confusão na organização do trabalho,
ao propor que esses técnicos tenham, praticamente, as mesmas atribuições
que os profissionais universitários. Com isso, o governo está provocando um
achatamento salarial de todas as categorias, com visíveis vantagens para as
grandes empresas capitalistas nacionais e multinacionais, que a partir daí terão
mão de obra mais barata ainda.
Diante desses fatos, antes de fazermos uma proposta específica da
categoria, manifestamos nossa intenção de lutar junto com todos trabalhadores reunidos nesta 1ª CONCLAT pelas nossas questões prioritárias: pela
Liberdade e Autonomia Sindical; pela Estabilidade no Emprego; pelo Direito de
Greve; pelo Salário Mínimo Real e Unificado; por Terra para quem nela Trabalha
e Habita; e pela Gerência dos recursos do FGTS pelos trabalhadores.
Como proposta específica, para esta 1ª CONCLAT, optamos por dar
conhecimento e pedir o apoio de todos os trabalhadores ao Programa ATME _
ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA AO PROJETO E CONTRUÇÃO DA MORADIA ECONÔMICA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA, o qual resumimos
a seguir.
Este Programa representa um esforço dos arquitetos brasileiros na busca
de instrumentos que lhes possibilitem trabalhar junto a uma ampla camada da
população brasileira que constrói sua habitação sem nenhuma assistência do
profissional preparado para intervir na organização dos espaços habitacional e
urbano.
Objetiva:
 Proporcionar às famílias de baixa renda (até seis salários mínimos),
tanto da cidade como do campo, a Assistência Técnica Gratuita em caráter
integral, ao projeto e construção de suas moradias.
 Utilizar os recursos do Fundo de Garantia (FGTS), assim como os
recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU), Fundo de
Participação dos Municípios, PIS-PASEP e outros do próprio BNH.
 Viabilizar através de linhas de financiamento do BNH, como o FICAM
(Financiamento para Materiais de Construção); o PROSIND (Programa Nacio-
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nal de Habitação para o Trabalhador Sindicalizado); o PROHASP (Programa
Habitacional para Servidores Públicos) e outros planos que, embora existentes,
ainda não foram utilizados pelos trabalhadores.
 Eliminar o atravessador e o sistema exploratório que vigora nesses
processos de legalização e construção da casa própria.
Diante do exposto, PROPOMOS:
1  Que os trabalhadores participantes desta 1ª CONCLAT apoiem o
Programa de Assistência Técnica Gratuita ao Projeto e Construção da Moradia
para Pessoas de Baixa Renda  Programa ATME, divulgando-o, trocando informações e pressionando os poderes públicos, através de suas associações de
bairros e sindicatos, a fim de viabilizarem sua implantação o mais breve possível.
2  Que seja estudada a possibilidade de convênios entre os Sindicatos
interessados, com os Sindicatos de Arquitetos, para atender seus associados.
Saudações Sindicais

SINDICATO E PARTIDO POLÍTICO
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Janeiro/Fevereiro, 1982. nº 23. p. 08
A falta de uma maior participação Sindical da categoria dos arquitetos
(pela pouca idade do nosso sindicato) e a reformulação político-partidária em
pleno andamento em nosso país, faz com que surjam, vez por outra, alguns
desencontros de opiniões e até mesmo de prática sindical, não só por parte de
associados do Sindicato, como, inclusive, de membros de sua diretoria.
Como presidente do Sindicato, tomo a iniciativa de propor alguns
pontos, critérios e proposições para reflexão, discussão e posicionamento dos
colegas. Entendo, e já externei por várias vezes, da necessidade de se estabelecer uma discussão desse problema principalmente por parte de alguns
colegas que dizendo-se apolíticos ou apartidários, possam se sentir lesados
na representação da categoria por este ou por aquele dirigente já identificado
publicamente com um dos partidos atualmente em organização, ou que já
existissem antes da presente abertura.
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Campanha de reconstrução e reforma da sede do SAERGS na Rua José do Patrocínio. Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do
Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul. Dezembro, 1981. nº 22. Capa.

Campanha de reconstrução e reforma da sede do SAERGS na Rua José do Patrocínio. Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do
Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul. Dezembro, 1981. nº 22. P. 03.
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Campanha de reconstrução e reforma da sede do SAERGS na Rua José do Patrocínio. Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato
dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul. Abril/maio, 1982. nº 24. Capa. Charge de Marcelo Lopes.
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Campanha de reconstrução e reforma da sede do SAERGS na Rua José do Patrocínio. Fonte:
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul. Outubro, 1982.
nº 25. P. 07.

A defesa intransigente de que o movimento sindical deve ser independente frente ao Estado e em relação aos partidos políticos assim como outras
formas de organização do povo, com entidades de bairro, associações profissionais, é correta, mas não é suficiente para responder à questão da relação partido-Sindicato ou ainda: ação político-partidária e a luta sindical.
A compreensão da necessidade da independência dos Sindicatos e
demais organizações populares é decorrente do próprio caráter e objetivos
dessas entidades tanto o Sindicato como as demais organizações populares,
reúnem pessoas em função de interesses objetivamente comuns e devem ter
como pressuposto de sua ação a defesa desses interesses. Isso implica em
afirmar e lutar para que os sindicatos não estejam atrelados ou subordinados ou
ainda aparelhados, por qualquer força partidária. Significa também que os
militantes de qualquer partido não poderão, sob hipótese alguma, ceder à
tentação de aproveitar instrumentos sindicais em benefícios partidários.
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Mas deve-se ir adiante neste raciocínio para reconhecer que a atividade
Sindical é essencialmente política e que não existe contradição entre o trabalho Sindical e o trabalho partidário. São trabalhos diferentes, mas que se
completam e podem, perfeitamente, ser levados juntos, desde que se respeite
sempre a democracia interna, assim como a união da categoria em torno de
seus interesses comuns. Numa organização sindical, ou de bairro, ou profissional as pessoas devem se unir em torno de interesses comuns embora possam ser diferentes em vários aspectos desde a religião até a opção partidária.
Um sindicato luta por melhores salários, melhores condições de trabalho, mas embora essas lutas tenham caráter econômico, trazem consigo uma
grande conotação política. É uma luta onde os sindicatos buscam maior poder
para os trabalhadores, o poder de decidir, poder de gozar de benefícios da sociedade moderna. O sindicato faz política nas greves, nos dissídios, na luta pela
modificação das relações de trabalho, a política decidida pela maioria de seus
associados e não, a política manobrada por algum partido.
É preciso também que se constate que os sindicatos não são neutros
ou que não teriam nada a ver com política. Não existe sindicato neutro. E isto é
fácil de constatar num país como o nosso, de economia capitalista, dominado
pelos donos do dinheiro, pelos donos das máquinas, pelos donos das terras,
pelos patrões, cujo governo trabalha nos seus interesses, o mesmo governo que
criou a CLT e a legislação sindical atrelando os sindicatos ao Ministério do
Trabalho. Quando o Governo diz que os sindicatos não podem fazer política é a
mesma coisa que dizer que não podem fazer política contra o governo.
Enfim, a luta Sindical é uma luta política pois é, como a luta partidária,
pela alteração da correlação de forças que mandam no país, luta que está ligada
direta ou indiretamente com a questão do poder.
Como nós, do Sindicato, devemos entender essa relação? Qual a nossa
postura sindical?
Pelo que, resumidamente, procuramos abordar neste espaço do Sindicato, ao tratar dos interesses de uma categoria profissional está tratando dos interesses de pessoas de várias posturas partidárias, religiosas, filosóficas.
Entendendo-se, portanto, que na unidade Sindical cabe existir o pluri180
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partidarismo, ou seja: cada sindicalista deve assumir sua identidade política partidária sem camuflagem, sem escamoteamentos, assumir abertamente, respeitados os princípios de democracia, autonomia e independência do Sindicato.
O que não podemos concordar, sob hipótese alguma, é com as pessoas
que, travestidas de um pseudo neutralismo, ou apartidarismo ou apoliticismo,
ficam jogando uns colegas contra os outros. Esses são os democratas que, a
tantos, se auto-proclamam?
Gostaria muito de poder discorrer com maiores detalhes, com maior
riqueza de exemplos, sobre essas questões. Fico porém, na expectativa de outras
oportunidades para discussão de outros pontos da questão Sindical como: Abertura política e fechamento da luta Sindical; Intersindical do RS  documento
dos 110 Sindicatos  1976; O nosso Sindicalismo e os movimentos sindicais pré
64; Unicidade ou pluralidade Sindical, ou como vem se formando a CUT 
Central Única dos Trabalhadores; ou ainda que tipos de interesses nosso Sindicato abriga? O dos empregados no Estado em firmas particulares, nas universidades, o dos autônomos ou, em alguns casos, dos empresários de arquitetura?
É isso aí colegas. Vamos tentar nos inteirar mais dessas lutas. Elas nos
atingem.
Saudações Sindicais
Clovis Ilgenfritz da Silva

SINDICATO CRITICA MUDANÇA NO PLANO DIRETOR
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Outubro, 1982. nº 25. p. 03
Qualquer modificação proposta para o Plano Diretor deve ser precedida de parecer técnico, dentro da filosofia geral do I PDDU (Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano) e, posteriormente, deve ser ouvido o Conselho do
Plano Diretor para só, então, o projeto ser encaminhado à Câmara que somente a partir dos argumentos técnicos tomaria posição.
Esta afirmação é do presidente do Sindicato dos Arquitetos do Rio
Grande do Sul, Luiz Antônio Volcato Custódio, que critica enfaticamente o
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projeto que o prefeito Guilherme Socias Vilela enviou à Câmara Municipal
propondo a alteração do Plano Diretor, sem ouvir ninguém. Tal projeto prevê a
construção de um edifício de 15 andares  quando o máximo permitido são
oito  numa área de menos de três mil metros quadrados entre as ruas Sete de
Setembro, Caldas Junior e Siqueira Campos. Se a sugestão arbitrária do prefeito
for aprovada, o índice de aproveitamento naquela área chagará a mais de 9,
mesmo que o máximo permitido para toda a cidade seja 3,5 e abrirá um
precedente.
A modificação do regime urbanístico em um único terreno, em uma
área especial, possibilita  segundo Custódio  que qualquer outro proprietário, de qualquer outro terreno, sinta-se com o direito de requerer benefícios
semelhantes. Mas o prefeito Villela não pensa assim e seu projeto pegou de
surpresa os arquitetos da cidade, especialmente aqueles que acompanham o
desenvolvimento urbano de Porto Alegre e lutaram pela criação do Plano
Diretor. Não há uma justificativa clara para a mudança, mas o jornal Denúncia
nº 12 afirma que o terreno é da Caldas Junior e que quem vai construir o
edifício de 15 andares é o Banco do Brasil.
Seja de quem for o terreno, a medida é ilegal e o prefeito agiu errada 
mente, passando por cima de muita gente, como se os órgãos que disciplinam
o crescimento da cidade fossem apenas decorativos. Que interesses levam o
senhor prefeito municipal a beneficiar um único proprietário em detrimento
de toda uma comunidade e de um processo de planejamento urbano? O
Sindicato dos Arquitetos não é contra mudanças no Plano Diretor. O presidente do SAERGS faz questão de deixar claro que os arquitetos, ao contrário do
que está sendo divulgado, não acreditam que um único edifício possa
prejudicar ainda mais o conturbado centro de Porto Alegre. Para ele o problema fundamental está na maneira como o assunto foi encaminhado. Se o Plano
Diretor  que apresenta falhas, é claro  deve ser reformulado, que o seja de
maneira global, dentro da sua filosofia e que da sua reformulação participem
também as entidades de classe e a comunidade interessada.
O presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, secção do Rio Grande
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do Sul, Augusto Primo Portugal, também manifestou-se contra a forma como
o Prefeito Municipal encaminhou a proposta de alteração dos Plano. Os
vereadores oposicionistas também estranharam o pedido. Mas Custódio e
Portugal colocaram-se à disposição da Câmara Municipal para qualquer esclarecimento técnico sobre o assunto, no sentido de evitar que tal processo seja
aprovado.
ATUAR COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É UMA DAS METAS
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Abril/Maio, 1983. nº 26. p. 05
Trabalho coletivo. Esta talvez seja a principal característica da chapa única
para a eleição de nova diretoria do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul que se realizará no dia 31 de maio. Hermes Puricelli, Sérgio
Corvello, Helga C. Pereira, Nara Machado, Jorge F. Borges e Ilse R. Dicki, integrantes da executiva, formam com os demais componentes uma equipe de jovens
apesar da maioria já vir atuando na diretoria do SAERGS.
O novo grupo pretende dar continuidade à linha desenvolvida pela
atual diretoria, sobretudo na sua democracia interna, mas diferenciando-se na
maneira de atuar, na forma de trabalhar, como saliente Lúcia Dória Lisboa,
integrante da chapa como delegada representante.
Segundo Hermes, o trabalho coletivo impõe-se, sobretudo, pela impossibilidade dos membros efetivos dedicarem tempo integral à atividades do
Sindicato. Todos nós trabalhamos, somos, na maioria, funcionários públicos, e
por isso precisamos dividir as tarefas a fim de construirmos alguma coisa. Além
disso, reforça a ideia de que o sindicato só será forte efetivamente com um
trabalho de equipe. É fundamental a conscientização das pessoas para este
trabalho em grupo, diz Hermes.
Nesse sentido é que a equipe concorda que os cargos de presidente,
vice e os demais são apenas proforma, porque a responsabilidade e os trabalhos serão de todos.
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Imagem de reunião da chapa para eleição de 1983. Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do
Rio Grande do Sul. Abril/maio, 1982. nº 26. P.05.

PLATAFORMA
Desde que começou a se falar em eleições, em dezembro, o grupo
começou a discutir a sucessão. Ampliaram o debate e finalmente permaneceram como chapa única (o prazo para inscrição de chapas encerrou dia 21 de
março). Em vista do consenso da categoria em torno dos nomes apontados, o
grupo iniciou imediatamente o trabalho na elaboração de uma plataforma.
As diretrizes básicas que vão conduzir a atuação do novo grupo pretende responder às reais reivindicações e aspirações do profissional arquiteto,
sempre integradas, entretanto, no contexto das aspirações do conjunto das classes trabalhadoras do País. Neste prisma, a questão do desemprego, do subemprego e da instabilidade receberão especial atenção e encaminhamento. Como diz Nara, os nossos problemas não são isolados, mas integrados nos problemas dos trabalhadores com um todo. E continua: Existem centenas de arquitetos desempregados, mas não é apenas a entidade de classe que vai
resolver isto. É claro que existirão lutas específicas, mas será uma luta mais geral,
na integração da luta de todos os trabalhadores, através da Intersindical, da
Conclat e de outros movimentos conjuntos é que se conseguirá avançar
nas conquistas.
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Uma das primeiras atividades que a nova diretoria pretende realizar é
um levantamento da real situação em que se encontra a categoria, a fim de que
o sindicato possa dirigir seus trabalhos na escala de prioridades. Este trabalho,
segundo Hermes, poderá ser feito em conjunto com a FNA, uma vez que o
censo do arquiteto faz parte também da plataforma da Federação.
Eduardo N. Vieira, suplente de diretoria, lembra a importância do momento político em que a nova diretoria assumirá o Sindicato. Com o aguçamento da crise, diz ele, o Sindicato será chamado a respostas mais rápidas, a
posicionamentos mais definidos e a exigências maiores em termos de participação. Nós temos consciência de que o Sindicato não ficará à margem deste
processo, mas seguirá a luta que vem sendo levada em conjunto pelos
trabalhadores.
Para o grupo, assumir arquitetura significa além de uma participação na
busca de soluções para os problemas que afetam a categoria, também uma
participação na luta de todas as entidades representativas que buscam o
avanço para uma sociedade mais justa.

CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO LEVADA À I FENAMACO
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Abril/Maio, 1983. nº 26. p. 03

Estande da campanha de valorização da profissão levada à Fenamaco (Feira Nacional de Materiais de Construção)
realizada em Esteio-RS. Organizadores, da esquerda para a direita: Lúcia Dóris Anicet Lisboa, Hermes de Assis Puricelli,
Ruth Konitz e Luiz Antônio Volcato Custódio. Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Abril/Maio, 1983. nº 26. p. 03.
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I RÚSTICA FOI UM SUCESSO
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Abril/Maio, 1983. nº 26. p. 07

Notícia sobre a I Rústica dos Arquitetos. Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no
Estado do Rio Grande do Sul. Abril/maio, 1983. nº 26. p. 07.
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Charge sobre a Rústica dos Arquitetos.
Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato
dos Arquitetos no Estado do Rio Grande
do Sul. Novembro/dezembro, 1983. nº
28. p. 06.
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EDITORIAL
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Setembro, 1983. nº 27. p. 02
Ao assumirmos a Direção do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul, em fins de junho próximo passado, nossa primeira preocupação
foi reavaliar a plataforma pela qual fomos eleitos e nos comprometemos
cumprir. Sabíamos que essa tarefa não seria fácil, mas passados os dois primeiros dois meses, estamos mais confiantes, mais coesos e principalmente, com
mais vontade de trabalhar, o que nos faz ficar bastante otimistas com o sucesso
do restante da nossa gestão.
Outra preocupação foi conhecer um pouco mais da nossa categoria e a
própria Entidade, e para isso nos engajamos num intenso trabalho, através de
mutirões nos fins-de-semana para reorganização interna do Sindicato, realizamos visitas às nossas Delegacias do Interior do Estado (Caxias, Passo Fundo e
Santa Maria), assim como a execução de um plano de trabalho para o triênio
83/86. Logo de início participamos de proposta do Movimento Sindical Brasileiro de realizar uma Greve Geral no país no dia 21 de julho. Foi uma discussão
rica para nossa categoria e principalmente para aqueles que participaram da
Assembleia Extraordinária convocada pelos jornais e, na qual, por unanimidade,
resolvemos apoiar o movimento, que no entender dos presentes era naturalmente legítimo. Foi certamente a primeira vez que se teve este tipo de
discussão dentro do Sindicato, a ideia de uma greve geral no país, para alertar os
governantes que a situação geral da nação está se tornando insustentável.
A seguir, participamos do 8º ENSA (Encontro Nacional de Sindicatos de
Arquitetos) em Curitiba nos dias 12, 13 e 14 de agosto, onde a troca de ideias e
planos de luta comuns dos arquitetos do Brasil inteiro foi a tônica das discussões. Esse encontro que foi coordenado pela FNA (Federação Nacional dos
Arquitetos) obteve um grande êxito, no sentido de fortalecer as entidades para
enfrentar as dificuldades comuns de todos arquitetos do Brasil, e trabalhamos
em planos nacionais de defesa e promoção do profissional Arquiteto e do movimento sindical brasileiro.
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Antes de encerrar o segundo mês de nossa gestão, participamos em São
Bernardo do Campo do I CONCLAT (Congresso Nacional das Classes Trabalhadoras) nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 1983, onde o movimento sindical mais
independente do país deu o passo decisivo para sua reorganização a nível nacional, criando a CUT (Central Única dos Trabalhadores), que terá a responsabilidade
de coordenar, a nível nacional, as lutas e reivindicações dos trabalhadores
brasileiros.
Ainda neste curto espaço de tempo, além da vida cotidiana e intensa de
nossa entidade, prestando informações aos associados, encaminhando pareceres e processos trabalhistas de arquitetos através de nosso Departamento Jurídico, mantendo convênios com médicos, serviços, etc., estamos engajados junto
com a Associação de Defesa dos Mutuários BNH na defesa do cumprimento
dos contratos realizados através daquele Banco. Estamos encaminhando um
mandato de Segurança contra o BNH em favor dos Técnicos da Prefeitura de
Porto Alegre que tiveram seus FGTS retirados ilegalmente por aquele Banco.
Este é, em síntese, um relato dos nossos primeiros dois meses, muito
mais há a fazer, e para isto insistimos tanto com os colegas da capital como do
interior que não devem se sentir excluídos, venham até o Sindicato, procurem
se engajar em nossas lutas. No interior procurem nossas Delegacias Sindicais
(Caxias, Passo Fundo e Santa Maria), e se a ação destas não atingir a sua cidade,
mobilize os colegas de sua região e vamos formar uma Delegacia Sindical,
vamos defender os nossos interesses e os interesses da sociedade em geral.
Para isto todos tem o apoio desta Diretoria.
A Diretoria

PLANO DE TRABALHO GESTÃO 83/86
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Setembro, 1983. nº 27. p. 03
Pretendemos aqui colocar sintética e claramente o que estamos fazendo e o que pretendemos fazer; com isso, é nossa intenção oportunizar a todos
os colegas a possibilidade de nos enviarem contribuições, sugestões, além, é
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claro, de virem ao Sindicato atuar diretamente nos trabalhos que estão e serão
desenvolvidos:
DIRETORIA: As reuniões da Diretoria estão se realizando todas as 4ª feiras, às 20hs, e nelas são discutidos, por todos os presentes, os assuntos que chegam à nossa entidade, através de correspondência ou pessoalmente; assim, os
temas da Ordem do Dia passam de questões específicas profissionais dos arquitetos ao apoio ou não a outras entidades nas suas reivindicações.
Nas 2ª feiras, a Diretoria também se reúne, às 20hs. Nestas reuniões, que
agora começamos a estruturar, a discussão é, em cada semana, sobre os trabalhos que estão sendo feitos nos Departamentos e Comissões  as dificuldades
encontradas, o debate em torno das propostas. Os temas variam da reformulação da Lei 5194 passando pela análise e complementação da Campanha de
Valorização Profissional, nova tabela de honorários até a organização da Rústica
dos Arquitetos.
Pretendemos ainda: organizar a biblioteca que já tem um apreciável
acervo técnico e sindical; manter a periodicidade do jornal, que consideramos
nosso maior veículo de comunicação e divulgação entre a categoria; promover
a campanha de cobrança de contribuições em atraso e outra de novos sócios
diretamente voltada para os recém formados; organizar promoções e eventos
que viabilizem economicamente o Sindicato e melhor estruturar os convênios
com outros profissionais e firmas.
DEPARTAMENTOS
DLP  Departamento de Legislação Profissional  atualmente está se
reunindo às 2ª feiras, às 18h30min, e seu desempenho está todo voltado para
a reformulação da Lei 5194. São muitos trabalhos que urgentemente precisam
ser abordados no DLP: regulamentação de Concursos de Projetos, Tabela de
Honorários, Dissídio Coletivo para Arquitetos, Concursos Públicos, estudo da
legislação de Direitos Autorais, etc., que estão em nossa plataforma e deverão
ser desenvolvidos o mais breve possível.
DDP  Departamento de Desenvolvimento Profissional  está se reunindo às 3ª feiras, às 18h30min, e de início estamos analisando nosso Mercado de
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Trabalho. Temos que revitalizar o Cadastro de Profissionais, pensando na formação de uma bolsa de empregos; dar continuidade à Campanha de
Valorização Profissional, através de uma análise crítica do que foi feito até agora
e a montagem de um plano que abranja as várias áreas de atuação da profissão.
Também pretendemos renovar ações para aplicação do programa ATME, para
isso é necessário também um levantamento do que já foi feito. Também
pretendemos ser mais participantes junto aos Diretórios Acadêmicos, ir nas
escolas de 2º grau dentro do espírito de esclarecimento, divulgação e promoção da profissão e do profissional arquiteto.
Comissão da Sede: para dar continuidade aos trabalhos de reconstrução,
a Comissão ficou encarregada de junto com a Diretoria montar um programa
de necessidades que deverá receber todas as contribuições possíveis até
30/10, após concluído este Programa de Necessidades, esta mesma Comissão se encarregará de elaboração do projeto, orientada pelo Presidente, 1º
Tesoureiro e 1ª Secretária. É nossa intenção que ainda em 84 sejam iniciadas
as obras.
Representações  além das já conhecidas  junto à FNA, ao Crea e a
antiga Intersindical. Hoje Central Estadual dos Trabalhadores, estamos representantes na Assembleia Legislativa, em 4 Comissões Permanentes: Educação e
Cultura, Obras Públicas, Direitos Humanos e Serviços Públicos. Junto ao Dieese
também já temos um representante que está se encarregando da maior integração que necessitamos com este Departamento.
Delegacias  Já está estruturada uma coordenação com o intuito de dinamizar o entrosamento com as Delegacias existentes (Sta Maria, Passo Fundo
e Caxias) e também com a finalidade de promover a formação de outras que
se fizerem necessárias. Ainda este ano pretendemos formar as Delegacias de
Bagé e Pelotas-Rio Grande.
Em linhas gerais, este é o nosso Plano de Trabalho. Consideramos que já
nestes primeiros meses da atual gestão avançamos bastante na sua implementação, o que nos foi facilitado, sem dúvida alguma, pelo trabalho desenvolvido
pelas gestões que nos antecederam. Entretanto, cabe frisar, há muitas questões
importantes que ainda não foram contempladas.
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Igualmente, a partir do que foi exposto, fica claro que há muito a fazer e
desenvolver.
Todo arquiteto que tiver interesse em desenvolver um dos assuntos
apontados ou até mesmo que considere prioritária alguma questão não levantada por nós, ou ainda, que queira participar genericamente nas várias atividades
que estamos desenvolvendo, não só pode, como deve, vir ao SAERGS, pois lembramos o que já colocamos na nossa Plataforma Eleitoral.
É essencial a participação de todos para fortalecer nossas lutas e nossa
Entidade Sindical.
CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES (CUT) JÁ É UMA REALIDADE
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande
do Sul. Setembro, 1983. nº 27. p. 04
O CONCLAT (Congresso Nacional das Classes Trabalhadoras) realizada
nos dias 26, 27 e 28 de agosto em São Bernardo, São Paulo, foi um importante
passo dos trabalhadores brasileiros na sua luta por uma sociedade mais justa, seja
pela fundação da CUT (Central Única dos Trabalhadores) ou pela massiva participação de Sindicatos, Federações e trabalhadores em Geral.
Os trabalhadores de todo país deram sua resposta aos pacotes e decretos
do Governo, criando a CUT, que irá centralizar o movimento sindical a nível
nacional tornando mais coesas e eficientes as lutas dos trabalhadores.
Foi aprovado um Plano de Lutas, cujos pontos centrais são: a luta contra o
desemprego e pela estabilidade no emprego, a redução da jornada de trabalho
sem redução do salário, a luta contra o arrocha salarial, contra o aumento de 130%
na prestação da casa própria, a luta pelo direito à habitação, pela reforma agrária,
em defesa das empresas estatais e a luta pelas liberdades democráticas. Também
houve concordância de que se inicie imediatamente, a nível nacional, uma luta
para derrubar o decreto 2045, decreto esse que se aprovado significará num
rebaixamento das condições de vida da população, sem citar um arrocho ainda
maior nos salários dos trabalhadores diretamente atingidos pelo Decreto 2045.
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Participaram do CONCLAT novecentos e doze entidades nacionais, entre sindicatos urbanos, rurais, associações, federações e confederações, reunindo cinco mil e cinquenta e nove delegados sendo sua representatividade inquestionável, mesmo para aqueles que não acreditaram na sua realização.
A Federação Nacional dos Arquitetos participou com representantes indicados e aprovados no 8º Encontro Nacional de Sindicatos de Arquitetos (8º
ENSA), levando um documento contendo as principais preocupações dos arquitetos. Participaram ainda delegados representantes do Sindicato dos Arquitetos
do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Distrito Federal, bem como
das Associações pré-Sindicatos de Santa Catarina, Goiás e Minas Gerais.
O SAERGS participou com 8 delegados representantes oficiais escolhidos em Assembleia convocada pela grande Imprensa. A Direção Nacional
da CUT foi eleita composta por 83 membros efetivos dos quais 3 são arquitetos, ou seja, o arquiteto Alfredo Paesani, ex-presidente da Federação Nacional
dos Arquitetos, Clovis Ilgenfritz da Silva, atual presidente da FNA e a arquiteta
Clara Ant, do Sindicato dos Arquitetos de São Paulo.
Houve às vésperas da realização do CONCLAT, uma tentativa de adiamento do Congresso, por parte de alguns dirigentes sindicais que alegavam se
não seria o melhor momento para tal evento. Entretanto a maioria da direção da antiga Comissão Nacional pró-CUT entendeu que o adiamento do
CONCLAT desrespeitaria todo um processo democrático de discussão e escolha de delegados e representantes realizados pelas entidades representativas
do movimento, bem como ignoraria a decisão da imensa maioria dos Encontros Estaduais de Trabalhadores, que haviam indicado a data da realização do
CONCLAT em agosto.
O adiamento serviria ainda concretamente ao Governo, em cujos
Planos está a aprovação do Decreto Lei 2045 até meados de outubro. Neste
sentido o SAERGS reafirmou sua participação no Congresso. A decisão dos arquitetos de participarem do CONCLAT foi assumida no 8º ENSA, onde se
manifestaram contra qualquer divisão do movimento sindical, não reconhecendo o direito de qualquer direção ou liderança sindical alterar decisões tiradas de encontros regionais de trabalhadores.
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A representatividade do Congresso que fundou a CUT, reconhecida
inclusive pelos órgãos oficiais, foi a prova contundente do acerto da participação dos arquitetos neste CONCLAT, que foi uma das vitórias mais importantes
do movimento sindical brasileiro.
A Direção Nacional eleita da Central Única dos Trabalhadores, já se
reuniu nos dias 10 e 11 de setembro, dando encaminhamento às decisões
tomadas no CONCLAT. Nesta reunião, importantes decisões foram tomadas
quanto à organização, implantação e administração nacional da CUT. Também
foi discutida amplamente o plano de lutas, bem como a necessidade da realização de uma greve geral como único meio de pressionar o governo retirar
o decreto 2045 do Congresso Nacional, já que todas formas possíveis estão
sendo esgotadas.
Neste sentido, foi decidido que as reivindicações dos trabalhadores
tiradas no CONCLAT constituíram um documento a ser entregue pelas direções estaduais da CUT aos governadores dos Estados (entregues em 14 de
setembro) e para o presidente da República pela Coordenação Nacional
(entregue em 15 de setembro).
Este documento faz um chamamento à busca de soluções imediatas
para a grave crise que o país atravessa, estabelecendo um prazo limite para
retirada do Decreto Lei 2045 a ser votado pelo Congresso Nacional até o dia
14 de outubro, se findo esse prazo, os trabalhadores não terão outra saída para
pressionar o governo a retirar tal decreto, a não ser uma Greve Geral, cuja data
está marcada para o dia 25 de outubro.
Sem dúvida, a fundação da CUT (instrumento centralizador da luta dos
trabalhadores brasileiros), a eleição de sua direção com base no Plano de Lutas,
o início de sua implantação, se constitui num passo decisivo para o movimento
sindical brasileiro na luta de todas as categorias por melhores condições de
vida, luta que tem hoje como eixo a derrubada do Decreto Lei 2045.
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ESTA LUTA TAMBÉM É NOSSA
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Janeiro/Fevereiro, 1984. nº 29. p. 04
COLEGA! Dando continuidade ao compromisso assumido em nossa
plataforma eleitoral de lutar contra todas as medidas arbitrárias e repressivas,
pela mais ampla liberdade de organização política e sindical, nós do SAERGS
estamos empenhados nesta luta. Entendemos que a conquista de eleições
livres e diretas será um passo imenso rumo à conquistas maiores. E também
por entender que no bojo desta luta o povo brasileiro avançará mais na estruturação de sua organização, de sua unidade, para a construção de uma sociedade
mais justa.
COLEGA! PARTICIPE! Em sua cidade busque e se entrose no Comitê
local pelas diretas! Ajude a estruturá-lo! E se ele não existir e você quiser material, informações ou até se você se dispuser a chamar para formar um Comitê
local, entre em contato com o Sindicato. Assim fortaleceremos também a nossa entidade, traduzida numa participação firme de nossa categoria nesta luta!

Charge de Santiago com campanha Diretas
Já. Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato
dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do
Sul. Setembro/outubro, 1984. nº 30. p. 05.
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DIA 24 DE MARÇO: COMÍCIO ESTADUAL PELA REALIZAÇÃO DE
ELEIÇÕES LIVRES E DIRETAS PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Horário e
local a serem divulgados. PARTICIPE!
E se você for do interior, informe-se em sua cidade ou se nela não houver
comitê local, com o SAERGS, como integrar uma caravana para participar desta
manifestação estadual!
ESPAÇO ABERTO  FORTALECER O SINDICATO
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Janeiro/Fevereiro, 1984. nº 29. p. 07
A situação atual não está fácil.. tornou-se comum a gente encontrar os
colegas se queixando, dizendo que estão desempregados, sem serviço, que o
sindicato tem que dar um jeito, que assim não dá mais e, por aí afora, num
lamento que é justo e que preocupa a todos nós. No nosso caso, de membro
dirigente do Sindicato e da Federação, é comum ainda ouvir alguns conselhos
ou até algumas exigências do tipo: cuida bem do sindicato; vê se faz alguma
coisa por nós etc.
Tudo isso tem um fundamento, não é por acaso que acontece, pois estamos enfrentando a maior crise econômica e social da história do país. Na verdade a crise que sempre existiu e atingiu a maioria dos trabalhadores do setor
da produção está agora pior e atingindo também, e frontalmente, amplos setores da classe média, na qual estão ou estariam situados a maioria dos arquitetos.
A falta de empregos ou serviços, os baixos salários ou a má remuneração,
provocados pela desastrosa, antissocial e antinacional política do governo está
fazendo ou até exigindo de todos nós arquitetos ou trabalhadores em arquitetura um profunda reflexão para uma tomada de posição que venha a somar
no esforço desenvolvido pelas nossas entidades (Sindicatos, APAs e IABs).
É hora do Sindicato agir. É hora do Sindicato resolver. É hora de se fazer
alguma coisa, porque assim como está não dá para continuar.
Então, nós que estamos na luta do nosso Sindicato e da FNA desde as
suas fundações, e que já sabíamos da importância do Sindicato, antes mesmo

196

Deu no Jornal do SAERGS

da crise ser tão intensa, precisamos reafirmar aos colegas que não podem ficar
no fato de limitar-se à crítica, mas de sentir-se dentro dela, conforme falou o
escritor Júlio Cortazar, em sua recente e última entrevista.
Não limitar-se à crítica passa a ser um imperativo para podermos superar
a situação difícil em que nos encontramos. E a nossa ação só será válida e
poderá trazer efeitos realmente significativos para a categoria se for exercida de
forma coletiva através dos nossos instrumentos de representação profissional 
os sindicatos  de representação política  os partidos  assim como todo o
conjunto de instrumentos de luta definida pelos movimentos sociais.
O entendimento de que não poderemos avançar na construção de
melhores condições para a categoria dos arquitetos sem que nossa luta seja
integrada aos demais segmentos da sociedade é também um imperativo.
Por isso apoiamos plenamente o esforço do sindicato e sua adesão à luta
pelas ELEIÇÕES DIRETAS EM 84 e o significado que isso tem com relação às
transformações necessárias para retomada do desenvolvimento e a conquista
das prerrogativas democráticas. A filiação dos Sindicatos à Central Única dos
Trabalhadores  CUT e seu entrosamento na implementação de suas lutas por
emprego, melhores salários, garantia no emprego, revogação da Lei de Segurança Nacional  LSN (feita para punir os sindicatos), liberdade e autonomia
sindical, reforma agrária, eleições diretas para Presidente em 84 e outro, é
também um imperativo senão uma coerência com a linha de ação políticosindical.
Mas não terminam aí nossas tarefas e responsabilidades de participação
sindical. A ação da sociedade, a ação da CUT e CONCLAT à busca de soluções
unitárias para os problemas brasileiros, somam-se algumas ações de fundamental importância para a categoria, cuja discussão e busca de soluções vem
sendo a cada dia mais urgentes. Um exemplo é o da LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL, cuja discussão vem sendo coordenada à nível nacional pela FNA e,
pela primeira vez na história, com a participação de todas as entidades nacionais das categorias dos arquitetos, agrônomos, engenheiros, geólogos, geógrafos e técnicos de 2º grau industrial e agrícola. Essa discussão, justamente na
conjuntura política e econômica brasileira atual, também deve ser apoiada e
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precisa ser aberta, abrangente, questionadora de nossas atuais instituições (conselhos profissionais, etc...) e, dela deverão surgir propostas novas, que não sejam
cooperativistas e elitistas como as atuais.
Precisamos estar atentos também para as questões ligadas a Legislação
Trabalhista e Previdenciária. Ainda no plano diretamente vinculado à profissão,
precisamos criar novas formas de trabalho, precisamos, por exemplo, retomar o
projeto ATME que busca convênios para ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA A
MORADIA ECONÔMICA PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA.
Precisamos, enfim, estar atentos e participativos na luta que o Sindicato
vem desenvolvendo cujo programa de trabalho inclui inúmeras questões.
O Sindicato do RS está em pleno desenvolvimento cujo trabalho coordenado pelo presidente Hermes e uma equipe jovem e atuante deve e precisa
ser cada vez mais reforçado.
Toda força, todo o empenho ao Sindicato, lembrando sempre que O
SINDICATO SOMOS NÓS.
Clovis Ilgenfritz da Silva  Presidente da FNA

OS SURDOS E CEGOS DO PAÍS
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Abril/Maio, 1984. nº 30. p. 01
Pelo visto tem gente que não entendeu bem. Deve estar surdo ou cego.
Ou se passando por surdo ou cego, por mera conveniência. Segundo nosso
entendimento, a exigência é uma só, e bem clara. DIRETAS JÁ!
Em momento algum, em qualquer das manifestações ocorridas nos
últimos meses, onde a população brasileira se manifestou, a exigência era outra:
diretas já, como ponto de partida para alterações mais profundas em todo o
quadro político, social e econômico do país. Tem gente surda ou cega.
Nunca se viu uma faixa ou cartaz pedindo medidas de emergência,
mandato tampão, conciliação, ou outras coisas que apareceram por aí.
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É necessário continuar usando o espaço conquistado nas ruas, e que as
grandes mobilizações se transformem, de fato, em grandes organizações do
povo brasileiro, e, desta forma, assegurar as diretas já.
Juntamente com tudo isso, seguem atividades no sindicato.
Destacamos o trabalho que vem sendo desenvolvido em conjunto
com o Sindicato dos Engenheiros (o que prova, inicialmente, que o propalado
antagonismo arquiteto x engenheiro não existe, a partir do momento em que
se resolve sentar junto e trabalhar seriamente). Como resultado, temos formadas três comissões. A primeira, que elabora uma tabela conjunta de honorários
profissionais, a segunda, articula uma campanha unitária de valorização profissional e a última, busca desenvolver o mercado de trabalho junto às Secretarias de Obras e prefeituras, incluindo também um projeto de assistência à moradia econômica.
Com novo vigor, se retomou o debate da Lei 5194, que regulamenta o
exercício profissional dos engenheiros, agrônomos, arquitetos e geólogos. Com
a viagem programada para Passo Fundo, estaremos discutindo a questão com
os colegas daquela Delegacia e iniciando um programa de interiorização do
debate da Lei, que, em conjunto com o IAB-RS, estaremos levando a diversas
cidades do Estado.
Dentro desta edição, destacamos também o projeto do aeromóvel,
elaborado pelo eng. Oscar Coester e sua equipe. Sem entrarmos no mérito ou
polêmica de seu projeto de implantação, queremos apenas fazer uma reflexão
sobre quantas anda a questão da tecnologia nacional.
No mais, é não esquecer, o SAERGS apoia as diretas já.
ATUAL DIRETORIA AVALIA 1º ANO DE GESTÃO
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Junho, 1984. nº 31. p. 03
Em 1º de julho completamos nosso primeiro ano de gestão e essa data
não poderia passar despercebida. É o momento que julgamos mais oportuno
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para uma avaliação do trabalho desenvolvido até aqui. Nesse sentido, a diretoria
do SAERGS realizou, antecipadamente, uma ampla reunião com o objetivo de
avaliar a atuação.
Quando se fala em avaliação, algumas questões fundamentais vêm à
tona, como, por exemplo: quais os compromissos assumidos e quais os realmente realizados? Estamos atuando dentro das linhas definidas na plataforma
com a qual fomos eleitos? Nossa atuação está indo ao encontro das necessidades e anseios da maioria dos arquitetos? O que deixamos de realizar e por
que não conseguimos fazê-lo?
Antes dessa avaliação, porém, é necessário que se diga que aprendemos
muito neste primeiro ano; aprendemos que essa estrutura sindical atrelada e,
principalmente, burocratizada, leva-nos a enfrentar uma série de dificuldades,
tanto de ordem econômica  os sindicatos, em geral, têm enormes dificuldades financeiras para manter sua estrutura mínima de funcionamento , quanto
de disponibilidade de tempo para responder aos compromissos assumidos e
dar uma dedicação exclusiva à entidade. Isso porque, nossa diretoria é composta por empregados que, em sua maioria, não possuem qualquer tipo de
dispensa para dedicarem-se, integralmente, às atividades que exigem uma direção sindical. É necessário esclarecer, ainda, que não existe nenhuma forma de
remuneração para a diretoria da entidade.
Quanto a nossa atuação propriamente dita, entendemos que no que se
refere ao movimento sindical, ela tem sido intensa. Participamos praticamente
de todas as lutas levadas nesse nível, inclusive da formação da Central Única
dos Trabalhadores  CUT, e isso, colegas, consideramos fundamental para termos um sindicato forte e fortalecermos o nosso próprio Sindicato. Apoiamos e
participamos dos grandes comícios pelas DIRETAS JÁ, movimento que continua sendo levado pela nossa entidade.
Quanto às questões ligadas à nossa categoria mais especificamente,
com a legislação profissional, reformulação da tabela de honorários, retomada
da campanha de valorização profissional, defesa de nossas atribuições e reconstrução e reforma da sede, estão todas encaminhadas. A Comissão de

200

Deu no Jornal do SAERGS

Legislação Profissional está trabalhando intensamente no sentido de propor
uma nova estrutura para a lei 5194, que rege nossa profissão. O grupo que estuda a tabela de honorários, por sua vez, está realizando um trabalho que inicia
com estudo das tabelas existentes e discussões com outras categorias afins
para, posteriormente, propor aos colegas um modelo novo que deverá ser
amplamente discutido. A campanha de Valorização Profissional prossegue normalmente dentro do que se propunha, como tema de palestras em escolas e,
atualmente, estamos estudando uma campanha a nível estadual, englobando
também as categorias de agrônomos, geólogos e engenheiros.
A Comissão da Sede está ultimando estudos para iniciar, ainda este ano,
uma reforma geral das instalações como primeiro passo para a ampliação definitiva da sede.
Sentimos, entretanto, necessidade de um maior entrosamento com os
colegas do interior a fim de que novas delegacias sindicais sejam formadas e,
as já existentes, agilizadas. Mas para isso é preciso que os próprios colegas do
interior do Estado também nos procurem e exijam a presença e a participação
do SAERGS em suas regiões.

Reunião de avaliação da Diretoria. Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do
Sul. Junho, 1984. nº 31. p. 03.
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Examinando nossa plataforma, tudo leva-nos a crer que as linhas gerais
estão sendo seguidas bem como os programas e trabalhos específicos, sendo
encaminhados. Apesar da estrutura da nossa secretaria ainda ser pequena, a dinâmica do Sindicato é intensa. Diariamente, inúmeros arquitetos são atendidos
nos seus pedidos de informação ou mesmo orientação em seus trabalhos.
É importante lembrar, no entanto, que o trabalho da diretoria não é
isolado e, por isso, apelamos a todos os colegas para, juntos, organizarmo-nos e
defendermos nossos direitos a bem de garantirmos o futuro de nossa profissão.
Hermes de Assis Puricelli  Presidente do SAERGS

SINDICALIZAÇÃO  LANÇADA CAMPANHA EM TODO ESTADO
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Setembro/outubro, 1984. nº 33. p. 04
A cada semestre, 400 novos arquitetos são lançados no mercado pelas
faculdades em todo o Rio Grande do Sul. Destes, poucos são os que procuram
sindicalizar-se e com isso chegamos, atualmente, a cerca de 2000 arquitetos
não sindicalizados em todo o Estado. Embora constituindo-se numa categoria
de profissionais liberais, aumenta significativamente o número de arquitetos
assalariados, seja em função pública ou privada. É hora, pois, mais do que nunca,
de unir todos esses profissionais em torno de um instrumento que garanta a
sua valorização, os seus direitos e a sua justa remuneração. Este instrumento
nada mais é do que o Sindicato.
Com uma carta enviada a todos os profissionais arquitetos não sindicalizados do Estado, o SAERGS lançou, no dia 20 de setembro, a sua campanha
de sindicalização. Este, porém, é apenas o primeiro passo de uma grande
campanha que pretende se sistematizar a longo prazo e que tem por objeto
dois grupos diferenciados: os arquitetos não sindicalizados e os estudantes
de arquitetura.
A proposta da campanha, que está sendo coordenada pelos arquitetos
Heitor Costa Silva, Eduardo Nunes Vieira e Fernando Gonzales, partiu de uma
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série de constatações tais como o grande número de profissionais formados
nos últimos anos e o seu baixo índice de sindicalização. Seu objetivo, pois,
é ampliar a base do Sindicato, reunindo toda a categoria em sua entidade de
classe para que, juntos e organizadamente, os profissionais possam assegurar a
defesa dos seus interesses mais primários.
Paralelamente a esse contato direto com os não associados, através de
cartas, a campanha está sendo reforçada por cartazes, cursos, bancas de sindicalização, entre outros recursos. Centenas de cartazes já foram afixados em diferentes locais de concentração e de circulação de arquitetos, tais como a Smov,
o Crea, as Faculdades, as Delegacias e Associações de Arquitetos, etc. Dentro
desse mesmo espírito se desenvolveu o curso de Noções Jurídicas indispensáveis ao Exercício da Arquitetura, ministrado pelo advogado e assessor jurídico
do SAERGS, dr. Marco Tulio de Rose, nos dias 10, 11, 17, 18 e 19 de outubro. A
primeira banca de sindicalização foi instalada na Faculdade de Arquitetura da
UFRGS durante a realização do curso e outras estão sendo providenciadas e
instaladas naqueles locais de grande afluência de arquitetos.
ACADÊMICOS
Jogados aos borbotões das Faculdades, a cada semestre, os formandos
de arquitetura encontram um mercado de trabalho saturado e aviltado, que os
leva, imediatamente, a uma acirrada luta, quase corpo a corpo, pela sua
sobrevivência enquanto arquitetos. Dentro dessa conjuntura é de extrema
importância que, desde logo, os formando conheçam o papel do sindicato e
saibam que, só por meio dele, ou seja, da sua entidade de classe, é que conseguirão ter força para mudar o atual quadro, de maneira que cada categoria
seja respeitada dentro de suas reais atribuições, adequadamente remunerada e
possa assim contribuir para o desenvolvimento global do País como estão a
exigir as atuais circunstâncias. É nesse sentido, pois, que a campanha se estende
também aos estudantes de arquitetura. Para isso, serão realizadas palestras
para os alunos dos últimos semestres das Faculdades, elaborados materiais
específicos de divulgação do sindicato, além de contatos pessoais ou por
correspondência.
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Um aspecto importante que está sendo enfatizado durante toda a
campanha é que o SAERGS não interessa apenas aumentar o número de sindicalizados (associados), mas, acima de tudo, que esses associados, novos e também os antigos, atuem efetivamente dentro da entidade, seja nas questões
mais gerais que dizem respeito à categoria como um todo, seja nas questões
especificas, trazendo os problemas que enfrentam no seu dia a dia e buscando
soluções através do sindicato, pois é só dessa forma que se pode fortalecer as
lutas, a própria entidade, a profissão do arquiteto, o profissional como indivíduo
e o produto do seu trabalho. Por tudo isso, esta campanha não é estanque dentro de seu calendário, mas pretende se constituir num processo sistemático
de contato com a sua base não associada e, portanto, deverá ser retomada a
cada semestre.

Cartaz da campanha de sindicalização. Fonte: Arquiteto/RS.
Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul. Setembro/outubro,
1984. nº 33. p. 01.
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CUT NO SUL JÁ É REALIDADE
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Novembro/dezembro, 1984. nº 34. p. 02
Agora foi a vez de nosso Estado dar um grande passo no caminho da
consolidação da Central Única dos Trabalhadores: vindos da Capital e de várias
cidades do interior e representando diversas categorias profissionais  num
total de 22 sindicatos rurais e 63 sindicatos urbanos  454 delegados participaram do Congresso de Fundação da CUT no RS, nos dias 20 e 21 de outubro
último, em Porto Alegre.
O plano de lutas tirado no Congresso Nacional (agosto de 84) foi reafirmado com seus principais eixos salientados: a luta pelas Eleições Livres e
Diretas Já, para presidente  boicote ao colégio eleitoral; solução dos problemas da Previdência, com o fim de Plano Paraná e igualdade de direitos entre
trabalhadores rurais e urbanos; a luta contra o desemprego com redução da jornada para 40 horas semanais sem redução de salários; seguro desemprego e
estabilidade; Reforma Agrária; luta contra o arrocho salarial através da imediata
adoção do reajuste trimestral.
A compreensão de que os problemas enfrentados pelos trabalhadores
não são particulares a esta ou aquela categoria, apesar das diferenças existentes
entre as mesmas, esteve no centro da discussão de como aprofundar a construção da CUT no Estado. Afinal, se cada categoria não é uma ilha isolada das
demais, se há problemas como o desemprego, o arrocho, enfim, a busca de
melhores condições de vida e de trabalho, que é comum, é claro que a luta por
uma vida mais digna terá muito mais força se for levada não apenas por esta ou
por aquela categoria, mas por todas juntas. E a construção de um organismo
conjunto, que sirva de instrumento para levar estas lutas, é fundamental. Assim,
traduzindo esta preocupação, o congresso aprovou, por unanimidade, que
a implantação e fortalecimento da CUT no Estado é tarefa fundamental e
prioritária da direção eleita neste Congresso, e de todos os delegados presentes. Uma campanha de filiação que abranja todo o Estado deve ser tirada
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imediatamente. Secretarias de organização, formação, finanças, rural, imprensa e
divulgação serão implementadas, assim como outras que tratem especificamente das questões de desemprego, previdência, habitação e solo urbano.
Quanto ao relacionamento com outros setores sindicais que não estão
na CUT, ficou decidido que a mesma não se negará a discutir com qualquer
força sindical assuntos do interesse dos trabalhadores. Entretanto, a CUT em
sua atuação com estes outros setores se comportará enquanto central sindical,
mantendo sua independência organizativa, recusando proposta de diluição e
buscando sempre se fortalecer.
Finalmente, sempre entendendo que a luta dos trabalhadores da cidade e do campo é uma só, foi discutido e aprovado um encaminhamento para a
realização de encontros municipais e regionais em todo o Estado, dividindo-se
o mesmo em várias regiões, buscando viabilizar desde agora a criação e implantação de CUTs regionais.
Foi eleita uma Diretoria Estadual composta de 21 membros efetivos e
21 suplentes. Como presidente ficou José Fortunati (presidente do Sindicato
dos Bancários de POA); Vice presidente: Valdir Gervanzon (Sind. de Trabalhadores Rurais de Tenente Portela); Secretário Geral: João Machado (Sind. Metalúrgicos de Novo Hamburgo); 1º Tesoureiro: Mário Medeiros (Sind. Alimentação
Pelotas); 2º Tesoureiro: Orlando Muller (Calçados de Novo Hamburgo); e responsável pela: Secretaria do Campo: Nestor Scherer (Sind. Trabalhadores Rurais
de Feliz); Secretaria de Divulgação e Imprensa: Remi Baldasso (Sind. Jornalistas
POA); Secret. Formação Politico Sindical: Julieta Balestro (base CPERS) e Sec.
Organização: Gregório Mendonça (Sind. Rodoviários RS).

EM DEBATE: PARA QUE EXISTE O SINDICATO DE ARQUITETOS?
O SINDICATO DEVE TER POSIÇÃO POLÍTICA?
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Novembro/dezembro, 1984. nº 34. p. 04 e 05
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Debatedores do tema proposto pelo SAERGS, da esquerda para a direita: José Fortunati (CUT/RS), Adão Haggstram
(Sindicato dos Metalúrgicos), Hermes de Assis Puricelli (Presidente do SAERGS), Alfredo Paesani (FNA) e Demétrio Ribeiro
(IAB). Fonte: Arquivo do SAERGS.

EDITORIAL
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Janeiro/fevereiro, 1985. nº 35. p. 02
Ao iniciar a circulação deste número do ARQUITETO/RS estará sendo
empossado o novo presidente eleito do Brasil, dr. Tancredo Neves. A discussão
sobre a forma de sua eleição, se direta ou via Colégio Eleitoral, está superada.
Agora iniciamos um novo passo. Hoje, o Brasil inteiro aposta e aguarda as MUDANÇAS prometidas e que motivaram a escolha do dr. Tancredo Neves, com
sua maciça votação no Colégio Eleitoral. Nós, arquitetos, da mesma forma,
torcemos por essas mudanças. No campo restrito da nossa profissão o que
devemos esperar e exigir? De que forma somar esforços para que essas mudanças tão esperadas ocorram?
Parece-nos fundamental exigir a reativação de nossa economia tão
sacrificada nesses últimos anos, principalmente o setor da construção civil.
O povo brasileiro, assim como outro qualquer, necessita habitar; as cidades
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brasileiras necessitam um mínimo de planejamento; a Universidade brasileira
necessita desenvolver sua pesquisa e por aí afora. Se tocarmos apenas nesses
três itens, os arquitetos brasileiros terão onde trabalhar e terão muito a fazer.
Nosso problema inicial, imediato e mais grave (trabalho) estará solucionado. Os
outros serão resolvidos à medida em que avançarmos a luta por condições de
vida mais justas e por salários melhores.
A Direção

SAERGS TRAÇA METAS PARA 85
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Janeiro/fevereiro, 1985. nº 35. p. 03
Iniciando o ano de forma mais positiva possível, entendemos que não
haveria outra maneira senão realizarmos um ciclo de reuniões para avaliar a
atuação do SAERGS no ano que passou assim como elaborar uma programação para 1985.
Entendemos que 1984, no plano da organização interna do Sindicato,
ou seja, da secretaria, cadastro de profissionais, documentação, legislação, projetos de legislação existentes e em tramitação nas esferas competentes, conseguimos evoluir bastante. Prova disso já está aí, em fase final, com um trabalho
metódico, elaborado por profissionais especializados nessa área, que compreende uma reordenação de todo o processo de arquivamento do material produzido, recebido e enviado pelo SAERGS, que é nossa memória histórica.
Os trabalhos produzidos pelos vários Departamentos ou Comissões
avançam bastante, principalmente o DLP  Departamento de Legislação Profissional  no que se refere à reformulação da nossa legislação profissional (Lei
5194/66), existindo, hoje, um consenso entre todas as categorias profissionais
do Sistema Confea/Crea quanto à necessidade de uma solução global para as
várias categorias e não soluções especificas e paliativas.
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Após um longo período de lutas, serão promovidas, pela primeira vez,
eleições diretas (consulta) para escolher o presidente do Crea do Rio Grande
do Sul. Embora não sejam ainda as eleições que nós arquitetos aspirávamos, é
um passo e uma antiga reivindicação do SAERGS.
A Comissão de Sindicalização promoveu uma campanha com o objetivo de sindicalizar o maior número possível de arquitetos, obtendo sucesso, o
que torna cada vez mais forte o Sindicato, mais representativo e, consequente,
mais atuante.
Já a Comissão de Sindicalismo  que tem como objetivo estudar assuntos de sindicalismo, legislação sindical, métodos de trabalho e liderança sindical  organizou, com êxito o debate do Dia do Arquiteto (em 11.12.84) sobre o
papel político do Sindicato. Neste ano pretende dar continuidade a esse debate promovendo o esclarecimento sobre sindicalismo. A Comissão de Sede,
que por sua vez se propõe efetivamente a iniciar a ampliação de nossa sede,
apesar dos parcos recursos, promoveu, em 1984, reformas que em muito auxiliaram na organização interna do SAERGS. Recuperamos uma sala de onde hoje funciona o depósito e arquivo morto do Sindicato. Além disso, solicitamos
junto à Prefeitura Municipal de Porto Alegre uma faixa de terreno contíguo ao
nosso, que possibilitará uma ampliação da sede atual, já que o terreno com a
conformação atual em muito limita essa ampliação. Estamos na reta final para
alcançar esse objetivo.
No que se refere a nossa participação nas lutas gerais do movimento
sindical que nos dizem respeito, direta ou indiretamente, participamos efetivamente de todos os acontecimentos significativos ocorridos no ano de 84, desde a luta pelas eleições diretas para presidente da República até reivindicações
mais específicas como a luta contra o aumento das tarifas de ônibus. Participamos, também, do processo de formação da CUT bem como da elaboração
dos mais variados pareceres sobre diversos projetos de lei que tramitam em
várias instâncias e que nos dizem respeito.
No plano especifico dos arquitetos, as nossas lutas orientam-se sempre
e prioritariamente nas questões ligadas ao trabalho dos arquitetos, principalmente no que se refere a seus vínculos empregatícios, nas ações contra o BNH,
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reivindicando os direitos dos arquitetos mutuários que tiveram seus contratos
de compra de imóveis desrespeitados, e em centenas de ações trabalhistas em
defesa do salário mínimo profissional.
Paralelamente, demos uma atenção especial ao trabalho de reformulação da Tabela de Honorários Profissionais dos arquitetos a qual entendemos
deverá ser uma das prioridades de 1985.
Achamos que muito ainda e cada vez mais há por fazer. Mas, considerando as condições de trabalho da Diretoria (não existe nenhum tipo de dispensa
de seus empregos, nem há remuneração de espécie alguma no Sindicato), as

Cartaz Debate Sindicatos de
Arquitetos  rumos e perspectivas, abril de 1986. Fonte: Arquivo do SAERGS.
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dificuldades encontradas, que iniciam na pequena participação da categoria,
nas dificuldades financeiras da entidade e que finalizam na própria falta de
tempo da Diretoria, entendemos que bastante tem sido feito.
A conscientização e a necessidade da categoria de participar da vida do
sindicato é fundamental. Os argumentos normalmente utilizados para justificar
a não participação ou omissão tais como a falta de tempo, existência de outros
compromissos prioritários, a crise e a necessidade de cada vez mais trabalhar
para o sustento próprio, se são plenamente justos, também poderiam ser utilizados pelos arquitetos que ora compõem a Diretoria do SAERGS.
PERSPECTIVAS
Após a análise da atuação do SAERGS em 1984 e da constatação do
que foi feito, entendemos que o primeiro passo é definir as prioridades de
nossa atuação em 1985. Sem dúvida alguma a grande questão nacional para o
ano em curso é a discussão e a proposta de realização de uma Assembleia
Nacional Constituinte que, obrigatoriamente, envolverá toda a sociedade brasileira e, em especial, as forças ativas dessa sociedade, entre elas os sindicatos.
Para isso pretendemos, enquanto entidade sindical que representa uma categoria profissional específica, promover um ciclo de debates e discussões que
deverão resultar numa documentação que represente as teses, propostas e
opiniões dos arquitetos para que possa, contribuir para essa nova ordem legal
que se avizinha em nosso País.
A nível específico, entendemos que em 1985 entre os maiores compromissos com a nossa categoria está a reformulação de nossa tabela de honorários e a luta, em todos os níveis, em defesa do salário mínimo profissional.
Outras questões ainda deverão ter um tratamento especial, ou seja: a ampliação da nossa sede, o dissídio coletivo da categoria e a busca de solução
para a massa de arquitetos desempregados ou subempregados (H. Puricelli 
Presidente).
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MOMENTO POLÍTICO DO PAÍS PREOCUPA NOVA DIRETORIA
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Junho/julho, 1986. nº 42. p. 03
Contando com a presença de diversas entidades sindicais estaduais e
nacionais, autoridades políticas estaduais e municipais, tomaram posse no dia
20 de junho, no auditório do Senac, as novas diretorias eleitas da Federação e
do Sindicato dos Arquitetos no Rio Grande do Sul.
O local foi pequeno para o número de pessoas que compareceram
ao ato para cumprimentar as duas diretorias eleitas, encabeçadas, respectivamente, pelo Sindicato, a Helga Correa Pereira, e pela Federação, o Newton
Burmeister.
Em seu discurso de posse, a nova presidenta do SAERGS fez questão de
manifestar o especial reconhecimento aos arquitetos Clovis Ilgenfritz da Silva e
Hermes Puricelli, presidentes que a antecederam na direção do sindicato, e
que tiveram a clareza política para, mesmo com as dificuldades conjunturais do
país, integrar esta entidade aos movimentos sindicais regionais e nacional ao
lado das mais legítimas reivindicações dos trabalhadores em geral e dos arquitetos em particular.
Helga entende que a defesa do Profissional arquiteto e da arquitetura
passa, necessariamente, pelas lutas mais gerais da sociedade brasileira e que
lutar pela ampliação do mercado de trabalho do arquiteto significa lutar pela
distribuição de renda, pelo salário digno para todas as categorias, pelo direito à
saúde, à habitação e ao Saneamento Básico, pelo direito ao acesso à terra urbana e rural, pelos direitos iguais do cidadão do campo e da cidade, por uma política habitacional condizente com as reais necessidades da população brasileira
e pela democracia plena no país.
Refletindo o posicionamento da nova diretoria, que dá continuidade ao
trabalho anterior, Helga diz que campo e cidade são espaços que igualmente
interessam ao profissional arquiteto. O benefício que os avanços da tecnologia
proporcionam à cidade, embora não acessíveis a todos, devem ser estendidos
ao trabalhador do campo. A arquitetura deve estar vinculada ao contexto na-
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cional e regional, respondendo às necessidades urgentes e imediatas de habitação, equipamentos de saúde, ensino e lazer, engajada política e socialmente
às reivindicações da população, no modo de ver da nova presidenta do
SAERGS.
A pesquisa e o estudo de tecnologias alternativas adequadas ao nosso
contexto regional, da racionalização da construção com qualidade ambiental
deverão, cada vez mais, ser assumidas pelos arquitetos. Comprometemo-nos a
levar estas posturas à discussão no conjunto da categoria, tendo em vista os
diversos campos de atuação dos arquitetos  planejamento urbano, construção civil, avaliações, patrimônio histórico e outros  e, inclusive nas escolas de
arquitetura, objetivando o aprimoramento da formação profissional dos novos
arquitetos. Assim, acreditamos, estaremos assumindo que a beleza da arquitetura que produzimos será refletida na dignidade do ser humano que a utiliza,
afirma a nova presidenta.
Ela fez questão de destacar a visão política da nova diretoria a respeito do
mundo em que vivemos no país, afirmando que a transição que ora estamos
vivendo encaminha-se para um processo político burguês-liberal de cunho
conservador que, apesar de ter sido produto de uma fortíssima pressão popular,
configura-se cada vez mais claramente com um pacto de elites. Por isso,
também lutar por uma Assembleia Constituinte que garanta não direitos mínimos, mas direitos plenos para todo o cidadão, é tarefa e dever também dos
arquitetos.
Para tanto, o compromisso com a Central Única dos Trabalhadores deve
ser sempre reafirmado, através da participação dos arquitetos na discussão,
aprofundamento dos temas e reivindicações por ela levados, através do
compromisso no encaminhamento das lutas propostas pelos trabalhadores. A
Diretoria que assume propõe uma forma de atuação que deverá estar pautada
pela manutenção do nível de democracia interna. Por uma diretoria dinâmica,
organizadora e coordenadora, jamais uma diretoria paternalista, concluiu a
nova presidenta do SAERGS.
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ESPAÇO ABERTO: UMA EXPERIÊNCIA NA PRESIDÊNCIA
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Junho/julho, 1986. nº 42. p. 07
Não pretendo fazer um discurso ou um relatório das atividades e tarefas
cumpridas na gestão que ora se encerra. Este espaço aberto é muito nobre e
sua utilização deve ter um objetivo maior do que um simples relato dos feitos
realizados.
Solicitei a ocupação deste Espaço Aberto do Arquiteto/RS, para escrever na condição de um arquiteto filiado ao SAERGS, que passou pela
experiência de presidir a entidade por uma gestão. Isto nos enriqueceu muito
como arquiteto e como cidadão, entretanto mais do que nunca sinto a necessidade de me manifestar aos colegas da atual diretoria, de fazer um apelo,
um alerta e um chamamento a todos os colegas para que venham somar
esforços e participar do SAERGS.
Durante estes três anos, uma série de argumentos ouvimos para justificar
o acomodamento, a indiferença com as lutas levadas pelas nossas entidades,
como se tudo isto fosse uma questão longínqua. Desde o chavão mais rea-

Pausa na reunião da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas  FNA na sede do SAERGS para assistir ao jogo Brasil
X França da Copa do Mundo de Futebol do México, em 1986. Fonte: Arquivo do SAERGS.
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cionário e simplista de só querem fazer política, até o argumento que eu tenho que criar meus filhos, cuidar da minha família ou não tenho tempo. Fico
pensando, se todas estas opções pessoais não são uma forma de fazer política:
a política de deixar que os outros resolvam por mim, a política da acomodação.
Lutar para que se realizem eleições diretas para a escolha do presidente da
república, pela observação de nossas atribuições profissionais ou pelo nosso
salário mínimo profissional ou para que não paguemos uma dívida externa
infindável e por várias vezes já paga, tudo isto é fazer política e tudo isto nos diz
respeito.
A opção de participar das entidades deveria ser de todos os profissionais, desde aquele desempregado, até o mais bem aquinhoado dentro do
nosso mercado de trabalho. A defesa de nossos direitos, a luta por uma sociedade mais justa, não é uma tarefa exclusiva das diretorias é uma obrigação e um
dever de todo cidadão brasileiro.
Hermes Puricelli

EDITORIAL
Informativo. Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul.
Janeiro/fevereiro, 1994. Sem número. p. 01
No dia 09 de novembro de 1973 o Sindicato dos Arquitetos no Estado
do Rio Grande do Sul recebia sua Carta Sindical. São, portanto, 20 ANOS DE
SAERGS. Anteriormente, entre 1970 e 73, os arquitetos de São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais e Bahia já haviam criado seus Sindicatos. Logo após
também veio a criação da Federação Nacional dos Arquitetos. Hoje são em
torno de 13 sindicatos, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte e ao Pará,
que anualmente tem discutido algumas questões pertinentes à categoria nos
ENSA. Neste ano, em setembro, o XIX Encontro Nacional de Sindicatos de
Arquitetos será realizado em Porto Alegre.
Esta pequena introdução histórica pretende ser apenas um pretexto
para nos localizar e nos dar conta de que já devem ser em torno de 25 anos 
considerando as Associações Profissionais de Arquitetos que tem precedido a
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criação dos Sindicatos  que integrantes de nossa categoria têm discutido
questões como salários, honorários, contratos, política profissional, mercado de
trabalho, etc.; e verificando que nos proletarizamos, muito embora, muitos de
nós ainda conseguem ou optam por ficar em pedestais ou ainda acham que
Arquitetura é só obra monumental, e só é Arquiteto na completa acepção da
palavra quem o faz.
Já faz muito tempo que Arquiteto também entra em obra e além de
entrar em favela, faz reforma de banheiro, desenha piso de cozinha, e trabalha
com pequenos espaços, e com criatividade tem possibilitado a abertura de
novas frentes e ampliar o Mercado de Trabalho. Na questão ambiental e na
melhoria das questões de trabalho de outras categorias profissionais também
temos os Engenheiros de Segurança, que não devem ser confundidos com
nenhum paladino de segurança nacional, mas que em bom número sendo
Arquitetos nos remetem à questão tecnológica quando ouvimos a palavra
Engenheiros.

Reunião no SAERGS possivelmente de organização do Encontro Nacional de Sindicatos de Arquitetos em Porto Alegre,
1994. Da esquerda para a direita: João Vicente Kafer, Ana Luiza Montalvão Chaves, José Carlos da Rosa, Wanderlei Alíbio.
Fonte: Arquivo do SAERGS.
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Comemoração de aniversário de 20 anos do SAERGS. Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado
do Rio Grande do Sul. Novembro, 1994. Sem número. p. 02.

Tecnologia e Arquitetura. Abominamos a tecnocracia, mas não podemos nos desligar da tecnologia. E aí o nosso dilema: devemos nos afastar das
outras categorias afins ou nos desligar das questões afins, ou mesmo nos desfiliar da nossa própria categoria dos Arquitetos? As divergências são variadas e o
oportunismo também aparece muitas vezes fantasiado de Supremo Arquiteto ou Pai de Todos. Há divergências, há diversidade de atividades e ideias
nos levando a ter uma unidade paradoxal.
Sendo explícito, é claro que estamos concluindo com divagações
acerca da Legislação Profissional, que por um lado leva uma minoria se auto
intitular de porta voz e representante de todos profissionais Arquitetos e de
outro uma maioria que prefere deixar as coisas como estão. Apenas um aviso e
talvez uma lembrança, de que no meio desta hiper corrupção e hiper inflação
temos dois Projetos de Lei ainda tramitando lá no Planalto Central que neste
campo nos dizem respeito.
Sem emitir parecer, e já tendo emitido, referendar que ainda trabalhamos na diversidade para resgatar ou continuar na busca de uma unidade
perdida.
Arquiteto Sérgio Horst  Presidente do SAERGS
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Posse da diretoria do SAERGS, 1995. Da esquerda para a direita: Sérgio Horst, Sérgio Amilcar Corvello Rodrigues, Ingrid
Elaine Horst Johann, Deonice Romero dos Santos, Fernanda Keunecke, Wanderlei Alíbio (encoberto), Orildes Tres, Nabor
da Silva Ribeiro, não reconhecida, André Huyer (ao fundo), Eduardo Bimbi. Fonte: Arquivo do SAERGS.

COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DO SAERGS
Arquiteto/RS. Informativo do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Novembro, 1994. Sem número. p. 02
O SAERGS comemorou seus 20 anos durante a abertura do XIX ENSA,
realizada dia 7 de setembro, no Centro de Convenções do Grande Hotel Master, em Porto Alegre.
Foram homenageados os fundadores e ex-presidentes da FNA, arquiteto
Alfredo Paesani (SP) com o prêmio Tabacow, e os arquitetos Clovis Ilgenfritz da
Silva e Newton Burmeister (RS) com os prêmios Vogue. Os prêmios foram criações do escultor e arquiteto Irineu Garcia.
Homenageados também os ex-presidentes e fundadores do SAERGS,
colegas que nestes 20 anos muito contribuíram para esta entidade: os ex-presidentes Clovis Ilgenfritz da Silva, Luiz Antonio V. Custódio, Hermes Puricelli,
Helga Pereira, Eduardo Vieira e Eduardo Bimbi, e os arquitetos fundadores
presentes Fernando Gonzalez, Jayme Leventon, José Guilherme Piccoli, David
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Leo Bondar, Claudio Casaccia, Arnaldo Knijnik, Salma Cafruni, Marcos Hekman,
Daciano Moreira Dias, Luiz Alberto Tirelli Lopes, Erardo Burger e Whilhelm Vaz.
ARQUITETOS QUEREM MELHORAR ENSINO
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Julho, 1995. Sem número. p. 04
O presidente do SAERGS, Sérgio Horst, entende que hoje as escolas de
Arquitetura têm mostrado cuidados apenas com a formação dos arquitetos
com a área de projeto. Setor importante da Arquitetura, mas ele é apenas e
tão somente um meio e não o processo final, avalia Horst. Também o arquiteto
Fernando Gonzalez, com 37 anos de atividade na área, defende uma melhor
definição de prerrogativas.
Segundo os dois arquitetos, a escola leva o aluno a tratar os grandes
temas (projetos) com preocupação demasiada dos aspectos formais e dirigida
ao atendimento das necessidades sociais das classes privilegiadas da sociedade e do poder público, em detrimento ao desenvolvimento de soluções
tecnológicas dirigidas ao atendimento das necessidades da classe média e
classes populares. Em outras palavras, a Universidade e em especial a Arquitetura, capacita um profissional com formação elitista e desvinculada das necessidades sociais da maioria da população e por isso não encontram colocação no mercado de trabalho.
Todas estas preocupações do SAERGS vem ao encontro do trabalho
desenvolvido pela arquiteta Ana Silva, que busca levantar dados sobre o Ensino
Superior de Arquitetura e sua adequação à exigências do mercado de trabalho
de hoje. A visão da entidade está no questionário respondido à arquiteta e que
gerou a matéria a seguir.
P  Ao que se propõe a entidade?
R  A função do sindicato que existe há 22 anos é de representação da
categoria e proteção legal dos associados. Além disso, celebra contratos coletivos de trabalho, elege representantes para as diversas entidades da categoria,
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colabora com o Estado como órgão consultivo e técnico, zela pela qualidade
do ensino de Arquitetura e realiza conferências e congressos e mantém preocupação constante com o patrimônio e arquitetônico do Rio Grande do Sul.
P  Existe uma boa participação dos associados da Arquitetura na
entidade?
R  Não, não há. Notamos que isso é uma decorrência dos anos de
regime militar vividos no Brasil que afastaram o estudante da participação
política. Hoje o Sindicato recebe este arquiteto que não teve uma participação,
uma prática política. Esta situação não é uma exclusividade do Sindicato dos
Arquitetos. É quase geral. Outro detalhe a ser considerado na análise é que a
atividade sindical não é remunerada, tem que haver desprendimento do associado. A força da entidade é diretamente proporcional à participação dos
associados. A dificuldade financeira que afeta os sindicatos, impedindo a possibilidade de divulgar melhor os fatos, é outro fator importante no exame da
questão.
P  Como é vista a semelhança de atribuições entre engenheiros e os
arquitetos? É possível classificar melhor as atribuições profissionais? Por quê?
R  É lastimável que isso ocorra porque vai produzir espaços para
produção de atividades humanas de qualidade mais baixa. É possível que haja
uma distinção mais clara entre as atividades de arquiteto e engenheiros. O
arquiteto trabalha com loteamentos, traçado viário, edificações, arquitetura
paisagística. O engenheiro civil atua nos grandes sistemas estruturais como
ferrovias, estradas e pontes. O ponto de contato é a edificação e o urbanismo.
A maneira de resolver o impasse seria uma melhor definição de áreas de
interesse no momento do Vestibular definidas por legislação especifica das atribuições de cada profissional. O resultado disso seria um profissional mais
satisfeito e prestando melhores serviços à coletividade. Muitos trabalhos são
feitos em equipe por arquitetos e engenheiros.
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P  O trabalho dos arquitetos nas grandes cidades é o mesmo que dos
arquitetos das pequenas cidades?
R  Existem diferenças. Nas grandes cidades o arquiteto pode se especializar em arquitetura paisagística, arquitetura de interiores, desenho industrial,
programação visual, projeto de arquitetura ou só na edificação. No interior,
nas pequenas localidades, o arquiteto é mais universalista, pratica a chamada
clínica geral, planejamento urbano faz de tudo. Tem que dar uma solução
global e rápida para o problema apresentado. Trabalha mais na construção e
exerce melhor a profissão, porque faz o projeto e faz a edificação.
P  Como estão sendo vistas as atribuições dos engenheiros e dos
arquitetos no Mercosul? Como são estas atribuições nos outros países no
Cone Sul?
R  Culturalmente será melhor. Atualmente o Chile é mais desenvolvido
na área de arquitetura. O Brasil possui hoje 70 cursos de arquitetura, o Paraguai
um, a Argentina 30 e o Uruguai um (aliás muito bom). Forma arquitetos na
construção e no projeto. O Uruguai resolveu melhor as atribuições entre as
atividades de arquitetos e engenheiros civis. A qualidade de ensino é bastante
superior aos demais cursos da América Latina. A clarificação de atribuições é
importante para a integração dos países do Mercosul. Caso contrário, é um
entrave sério na atividade. É uma unificação urgente de conceitos. Existe hoje
uma evidente desvinculação entre os currículos e a atribuição profissional nas
universidades brasileiras.
P  Assim como o engenheiro, o arquiteto deveria ter garantido um
espaço de trabalho nas prefeituras com a função de urbanista? Esta posição é
defendida pelas entidades?
R  Logicamente que sim. A entidade entende que o engenheiro tem
pouco ou quase nenhuma informação sobre urbanismo. Pode trabalhar em
equipe interdisciplinar, dentro de suas atribuições especificas. Portanto, o planejamento urbano é pluriprofissional. Urbanismo é atribuição exclusiva dos
arquitetos.
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P  Como a entidade enfrenta e soluciona o problema do desemprego
na Arquitetura? Qual o percentual de arquitetos desempregados?
R  Temos aí uma situação inusitada porque ninguém é desempregado.
Trata-se de uma questão estritamente cultural. Todos os profissionais do ramo
da Arquitetura se dizem autônomos. Além disso, existem arquitetos trabalhando como professores e não necessariamente como professor da área de Arquitetura, ou então no serviço público como prefeituras e governos estaduais.
O Rio Grande do Sul tem atualmente nove cursos de Arquitetura. Outros dois
estão em fase final da implantação como Passo Fundo e Caxias do Sul. O fato
de haver mais arquitetos desempregados é a limitação da sua área de atuação
profissional. Muitos arquitetos atuam somente na área de elaboração de projetos. Oficialmente, o número de arquitetos com registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) é de 6 mil. No país, existem
atualmente 50 mil arquitetos formados pelas universidades. Se todo o trabalho
de arquitetura fosse dado a um profissional de arquitetura haveria pleno emprego. Pelo menos no Estado do Rio Grande do Sul que coloca no mercado
220 novos profissionais todos os anos. Este número certamente aumentará
com a entrada em funcionamento dos cursos de Arquitetura de Passo Fundo e
Caxias do Sul. Resumindo a questão central é que há uma necessidade urgente
de que as universidades adequem os seus currículos à prática da arquitetura.
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E HONORÁRIOS
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Setembro, 1995. Sem número. p. 02
As queixas dos arquitetos são velhas conhecidas: baixa remuneração,
falta de reconhecimento, concorrência de não arquitetos, nhenhenhém. Passam-se décadas e este quadro permanece inalterado, até quando? Até sempre,
enquanto não mudarmos de atitude, que se limita ao choro. Quase nada
fazemos para modificar esta situação, apesar do muito que poderíamos.
Nada mudará enquanto a população em geral não se interessar por
nossa atividade. E para despertá-la, algumas atitudes devem ser tomadas. Uma
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das primeiras que devemos ter é sermos positivos em relação aos trabalhos de
arquitetura, não somente nossas obras, mas todas. Você já viu um arquiteto falar
bem da obra dos colegas para um leigo? Mesmo quando não se demole a
obra do colega, nosso interlocutor sempre escutará algum comentário depreciativo (...mas aquele detalhe não ficou bem... ). Porque alguém vai se interessar
por arquitetura se os próprios arquitetos não gostam? Esta é a imagem que o
leigo percebe:  Aqui não há nada de muito bom em arquitetura. Provavelmente este hábito de só ver defeitos nos trabalhos dos colegas seja herança
dos tempos de faculdade. Quantas vezes seus professores elogiaram seus
trabalhos durante todo o curso? E quantas críticas, muitas vezes maldosas, você
escutou no mesmo período? Então, se nossa formação é achar defeitos nos
projetos dos colegas, não é difícil de entender porque não vemos qualidades
nestes trabalhos.
Já nossa autoestima é outro fator determinante neste quadro geral de
valorização profissional. Nossa autoestima é muito boa na hora de avaliarmos
nossos próprios projetos, que geralmente consideramos acima das críticas.
Porém, na hora de definir nossos honorários ela desaparece. Aceitamos qualquer miséria, com a esperança de que estaremos fazendo currículo, que vamos
conquistar o cliente para próximos trabalhos, etc. Novamente herança dos
tempos de faculdade, que ensino o quão bom (ou ruim) é o nosso trabalho,
mas não ensina o quanto ele vale, nem como cobrar esse valor. Passamos mais
de cinco anos trabalhando noites, fins de semana, para na avaliação sermos
bombardeados, conforme citado anteriormente. Então nos formamos, aparece
um cliente que oferece duzentos réis para um projeto de garagem com churrasqueira. Que maravilha! Alguém está pagando e gostando do que estamos
fazendo. Nem sabemos se os duzentos réis dão muito ou pouco. Depois de
terminado o trabalho, concluiremos que foi muito pouco. Mas uma coisa é
notória: arquitetos não sabem cobrar.
Em função de nossas deficiências, invejamos outras profissões. Os
médicos são um belo exemplo de nossa dor de cotovelo. Mas devemos é
seguir o exemplo deles. Você já viu algum paciente pechinchando um desconto com o seu médico? Você já viu algum médico dando desconto no consul-
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tório? Você já viu um médico dando consulta de graça para os conhecidos que
cruzam na rua? Errados somos nós que fazemos tudo isso. Seu conhecido quer
saber qual piso colocar na sala? O outro quer que examine uma infiltração?
Diga-lhes que estes assuntos técnicos você não trata fora do seu escritório, que
eles passem lá, após marcarem hora. Não é uma questão de oferta e procura,
pois não parece que haja falta de médicos no mercado, afinal eles estão
bloqueando a criação de novos cursos de medicina alegando excesso de profissionais. Se cobram bem, é uma questão de postura e de reconhecimento.
Quanto ao problema de reconhecimento, há outra categoria que é
exemplar. Os publicitários. Numericamente, se compararmos aos arquitetos,
são até inexpressivos. Mas o espaço que ganham na imprensa é impressionante (afinal, são profissionais nisto). A todo instante há premiações, congressos,
leões de ouro, etc. Fazem um barulho enorme. Nós, que com nossas obras
fazemos interferências muito maiores e perenes no dia a dia das pessoas, passamos incógnitos. Temos que nos espelhar neles. A única promoção regular
que temos feito é a Bienal de Arquitetura, promovida pelo IAB. Fizesse somente
esta promoção, já seria bastante. Felizmente também estão voltando os concursos de arquitetura, como o da Rua 24 horas de Porto Alegre. Temos que
aproveitar estes eventos para nos alavancarmos frente a sociedade. Se não
participamos com obras na Bienal, ao menos recomendemos para nossos
amigos leigos irem visitá-la, observarem os premiados, enfim, aprenderem e
pagarem o gosto por arquitetura. Outra iniciativa exemplar é a intervenção da
AREA na Feira do Livro. A cobertura plástica de alamedas da Feira é um exemplo desmistificador que arquitetura não é luxo, que pode ser muito econômica,
que pode integrar a natureza, e que contratando um arquiteto as pessoas não
são obrigadas a ficarem se molhando na chuva como aconteceu em todas
edições anteriores da Feira. Esta é a conversa que devemos levar aos leigos. Não
aquele ranço tradicional: A cobertura poderia ter outro formato, não gostei do
1º prêmio da Bienal, etc. Guardemos os comentários pejorativos para lavar em
casa, caso contrário estaremos continuando a denegrir nossa profissão, consequentemente desvalorizando nosso trabalho e nossos honorários.
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O Secretário de Planejamento Municipal e ex dirigente do SAERGS, Newton Burmeister (em primeiro plano à direita),
apresenta proposta de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre na sede do Sindicato dos Arquitetos, 1996. Fonte: Arquivo
do SAERGS.

Nosso meio está repleto de pessoas que são especialistas em cinema,
teatro, literatura, artes plásticas, música, etc, sem trabalharem nestas profissões.
Você talvez tenha um amigo que lhe diga que tal filme teve uma boa direção
de filmagem, outro vai lhe cobrar que você ainda não leu o último romance de
determinado escritor, já um terceiro será capaz de lhe afirmar que a gravação
no novo CD do tal músico está com a mixagem deficiente. Mas nenhum deles
saberá dizer se o novo prédio na esquina é modernista ou kitsch, mal saberão
dizer se o acham bonito ou feio. Arquitetura também não é uma arte? Por que
não há interessados e críticos leigos? Ora, devido a tudo o que foi colocado
acima. A iniciativa de gostar e valorizar a arquitetura está em nossas mãos.
Depois de tudo virá automaticamente. Quando eu estou doente eu procuro
um médico, porque sei que é ele, e não um curandeiro, quem pode me ajudar.
No dia que nossos clientes tiverem este esclarecimento em relação a arquitetura, nossos honorários não serão mais injustos, e assuntos como CREA, sombreamento com engenheiros civis, profissionais não habilitados, etc, serão
questões secundárias.
André Huyer  Arquiteto
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15 ANOS DE RÚSTICA DOS ARQUITETOS: SONHOS E PROFISSIONALISMO COM MUITAS LUTAS
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Outubro, 1996. Sem número. p. 04
Boas vindas.
Chegamos aos 15 anos da Rústica dos Arquitetos, a corrida rústica mais
antiga da capital. Esta prova, desde a sua primeira edição, jamais deixou de se
realizar. Superando crises e planos econômicos, tornou-se uma corrida tradicional no calendário do atletismo gaúcho.

Cartaz da XIV Rústica dos Arquitetos,
1995. Fonte: Arquivo do SAERGS.
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Chamada para a 15ª Rústica dos Arquitetos. Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Outubro, 1996. Sem número. p. 03.

Corredores na Rústica dos Arquitetos. À frente, Paulo Edi Rivero Martins. Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos
Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul. Outubro, 1996. Sem número. p. 05.
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A Rústica dos Arquitetos sempre se caracterizou por inovar. Foi a primeira corrida a cunhar medalhas e troféus específicos ao evento. Lançou o hábito da distribuição de kits de frutas aos participantes, de flores às atletas do sexo
feminino e degustação de Gatorade na chegada dos atletas. Criou uma premiação especial aos arquitetos e acadêmicos de arquitetura com equipamentos, material de desenho, bibliografia técnica e créditos nas universidades
particulares.
É a única prova a editar um jornal aos seus 10 anos de existência. Foi
escolhida pela UNICEF, em 1986, como a Corrida Mundial pela Paz. Tem sido
seletiva oficial do RS à Corrida Internacional de São Silvestre, São Paulo e da
Corrida dos Engenheiros e Arquitetos da SEAEJ  Rio de Janeiro.
É a Corrida Rústica que tem reunido, nos últimos anos, o maior número
de participantes. Para continuar mantendo o sucesso até aqui obtido, graças ao
esforço dos organizadores e ao patrocínio das empresas, esperamos contar
com a sua participação. Por isto, vista um shorts, coloque os tênis e venha participar correndo ou caminhando deste grande evento gaúcho.
ARQUITETO DO ANO
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Outubro, 1996. Sem número. p. 07
Começa a se tornar realidade nossa iniciativa de criar mais um evento
que valorize o profissional de Arquitetura  Arquiteto do Ano. Para isto, contamos com a participação do Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB/RS, que na
elaboração do respectivo regulamento incorporou-se à promoção, colaborando com o SAERGS. A iniciativa conta também com o apoio da Associação
dos Comerciantes de Materiais de Construção, ACOMAC, que dará maior
dimensão ao evento. Na edição pioneira de 96 o arquiteto homenageado será
eleito por uma comissão formada por membros indicados pelas diretorias do
SAERGS e do IAB. Para o próximo ano, a escolha está sendo preparada de forma
mais ampla. Teremos etapas regionais, nas quais serão indicados profissionais
pelo conjunto de suas obras, sua atuação e seu comportamento ético-social.
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Para concorrer, o arquiteto é indicado por três colegas, justificando e anexando
acervo técnico. Os vencedores das etapas regionais concorrerão à fase final.
Nas duas etapas, a categoria elegerá três profissionais por voto direto sendo que
o júri indicará os vencedores. O evento será no dia 21/nov/96, no Salão Nobre da AMRIGS.
Com esta promoção, temos certeza de estar contribuindo para resgatar a
importância e o destaque que a nossa categoria merece.
ARQUITETO DO ANO: SAERGS ELEGE ALBERTO ADOMILLI EM
SUA 1ª EDIÇÃO
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Março, 1997. Sem número. p. 01
O Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul introduziu, em 1996, a
promoção Arquiteto do Ano. Essa iniciativa visa homenagear, anualmente, um
profissional que seja representativo das potencialidades inerentes à profissão.
Assim, são considerados para a escolha, o conjunto da obra, a atuação e o comportamento ético-profissional dos indicados.
A entrega do troféu e respectivo título ocorreu no dia 21 de outubro,
em solenidade realizada no Salão Nobre da Amrigs. O evento foi prestigiado
por autoridades como o Vice Governador do Estado, Vicente Bogo; o Secretário Municipal de Planejamento de Porto Alegre, Newton Burmeister; o Presidente do Sindicato dos Arquitetos, Sérgio Horst; o Presidente da Associação
Rio-grandense dos Escritórios de Arquitetura, arquiteto Jorge Debiagi; Presidente da Sociedade de Engenharia, engenheiro Sérgio Bottini e contou com o
patrocínio da Acomac  Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção de Porto Alegre, representada na ocasião, pelo seu Vice Presidente
Felipe Hermann. O evento culminou com entrega de um troféu, de autoria do
artista plástico Roberto Cidade, um Guerreiro de Bronze.
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Adomilli, exemplo de profissional.
Nesta primeira edição da promoção, foi contemplado o arquiteto Alberto G. P. Adomilli, que nasceu em 1º de outubro de 1941, na Itália, e formou-se
em 1968 na Faculdade de Arquitetura de Montevidéu. Em 1970 também
graduou-se na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.
É professor de arquitetura desde 1972, na UFRGS. Atualmente leciona as
disciplinas de Técnicas de Edificação e Análise de Sistemas Estruturais. Na
UFRGS também foi consultor e chefe da divisão de Obras da Prefeitura Universitária, e é Assessor Técnico da Faculdade de Arquitetura.
São de sua autoria o projeto do Centro de Recreação dos Trabalhadores,
em São Leopoldo, vários pavilhões industriais, edifícios residenciais e residências, instalações esportivas, notadamente a Escola Superior de Educação
Física de Porto Alegre. Prêmio no Concurso Stand para a Caixa Econômica
Federal, na Exposul de Novo Hamburgo. Obteve o segundo lugar em concurso
de arquitetura promovido pelo GBOEX para edifício no centro de Porto Alegre.
Também elaborou o projeto de aumento do Hospital de Cardiologia, e
recebeu o primeiro prêmio no Stand da Siderúrgica Riograndense, na Fenac
de Novo Hamburgo.
O arquiteto Adomilli foi responsável técnico da Diretoria de Obras da
Prefeitura Municipal de Estância Velha, onde, entre outros, desenvolveu projetos
urbanísticos e de prédios públicos.
De 1980 a 1993, foi Gerente de Fiscalização de Obras da Habitasul Crédito Imobiliário S.A., fazendo análise e complementação de projetos, pareceres
sobre sistemas construtivos, avaliação de imóveis, etc. Desde 1993 é Diretor de
Arquitetura da ERDU-Empresa Riograndense de Desenvolvimento Urbano Ltda.,
onde desenvolve projetos de urbanismo e de construção de residências para
loteamentos, edifícios comerciais e empreendimentos turísticos internacionais.
Em 1996, trabalhando em equipe, classificou-se em 1º lugar no concurso nacional de arquitetura Porto dos Casais, em Porto Alegre, disputado por 39
concorrentes, promovido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Projeto este com estimativa de áreas edificáveis de 140 mil metros quadrados.
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O arquiteto Adomilli, como seu currículo mostra, tem uma larga experiência profissional. Defende a ideia de que o arquiteto é o centro da obra. Ou
seja, é autor, projetista e executor. Sendo de sua responsabilidade a concepção,
especificação, detalhamento, e também dimensionamentos e soluções técnicas, bem como a execução e gerenciamento do andamento da obra.
Grande exemplo de seu conhecimento e postura profissional puderam
ser assistidos na audiência pública do Concurso Porto dos Casais, na fase anterior ao julgamento final. Seu projeto foi duramente criticado e questionado por
técnicos especialistas presentes. Acusavam sua concepção de proteção contra
cheias de ser vulnerável a solapamentos, vedações, etc. Quando tomou a
palavra, Adomilli derrubou um por um todos os questionamentos. Didaticamente explicou como tudo funcionaria, como havia calculado, quais os
produtos a serem utilizados, todos os custos, deixando os especialistas e demais presentes perplexos, para não dizer boquiabertos. Fez todos os arquitetos
presentes terem orgulho deste título. Também demonstra o quanto Adomilli se
doa pela arquitetura, que já foi professor homenageado de aproximadamente
15 turmas.
Quando das comemorações do dia do arquiteto, em nossa sede, o
Sindicato prestou uma homenagem ao colega Adomilli, entregando-lhe uma
placa de prata ao Arquiteto do Ano.

Newton Burmeister (direita) entrega estatueta de premiação do Arquiteto do Ano de 1996 para Alberto Giuseppe Pio
Adomili (esquerda). Fonte: Arquivo do SAERGS.
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EDITORIAL: O SAERGS E AS REFORMAS
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Novembro/dezembro, 1997. Sem número. p. 02
Quando os tempos não propiciam obras novas, investimos nas reformas
que aparecem. E assim, ao encerrar de mais um ano, concluímos também mais
um ano de atividades, de reformas.
Para começar, a nossa sede, que nos últimos três anos têm recebido
sucessivos serviços de manutenção: pintura, instalações, marcenaria, telhado, e
o passeio há muito requisitado, e que em muito tem melhorado o aspecto da
esquina da Rua José do Patrocínio com a Praça Garibaldi. Chega-se até a pensar
em pequenas e necessárias ampliações, que obviamente deverão ficar para o
próximo ano.
A informática instalou-se, definitivamente, como um de nossos recursos
de administração e de comunicação. Breve, poderemos pensar na reprodução
através de cursos. Os cursos, anualmente reeditados, tem continuado com
grande participação dos profissionais nas áreas de contratos, marketing de serviços e gerenciamento de projetos e obras.
A administração de um grupo de associados com carência de Seguro
Saúde, depois de superados os percalços do primeiro ano de instalação, tem se
sedimentado com o SAERGS e a Golden Cross.
Este jornal, nos últimos seis meses (três edições), também tem tido sucessivas reformulações, já apresentando neste período uma cara nova, que
pretendemos tornar cada vez mais adequada a um veículo informativo da categoria de arquitetos e urbanistas.
No campo das atividades obrigatórias, continuam a ser efetuadas as homologações das rescisões de contrato de trabalho, os acordos coletivos de
trabalho, as reformas nos modelos de contrato e na tabela de honorários, a
participação nos debates das políticas habitacionais e de regularizações, na reformulação do Plano Diretor de Porto Alegre, e tudo o mais que envolva a
Reforma Urbana.
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A necessária reforma da nossa lei 5194/66 que desde o início da década tem sido uma sucessão de desencontros, sem a modificação de uma vírgula, neste final de ano tem recebido novos e positivos debates. É possível que até
a virada da década tenhamos novidades inevitáveis neste campo, com modificações que permitam uma respiração mais livre, independente e adequada as
novas realidades.
Nos estreitos espaços que nos têm sido abertos nos concursos públicos,
reivindicamos vagas no DETRAN para Arquitetos e Urbanistas, e a negativa não
poderia ser mais absurda à luz da legislação vigente. Foi uma batalha perdida
com ares de acúmulo de experiências. Nesta virada de ano nos preparamos
para novo embate com órgãos vinculados ao Governo do Estado, ao assumirmos uma revisão do concurso para técnico superior da recém criada AGERGS
que também habilmente desconhece a existência da nossa categoria profissional e de nossas atribuições e competências.
Esperamos, em 98, concluir nosso mandato com ainda mais avanços do
que os alcançados até aqui.
Arquiteto Sérgio Horst  Presidente do SAERGS

PELA AUTONOMIA
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Novembro/dezembro, 1997. Sem número. p. 06
Faltando 15 dias para completar 31 anos da publicação da lei 5194
(que regulamentou, a partir de 24 de dezembro de 1966, o exercício profissional da engenharia, da arquitetura e da agronomia), os arquitetos gaúchos, afinados com as entidades nacionais representativas, tomaram uma decisão histórica. Reunidos na secção estadual da Assembleia Geral dos Arquitetos e
Urbanistas, realizada no dia 11 de dezembro no auditório da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, em Porto Alegre, deram o primeiro passo em direção a
independência de sua estrutura de regulamentação. Querem uma estrutura
própria, com representantes da categoria por ela eleitos, que estabeleça código
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de ética e demais normas de funcionamento, totalmente independente de
outras profissões. Isso significa libertar-se do Sistema Confea/Crea, considerado
falido e contrário aos interesses dos arquitetos e da própria sociedade.
Cerca de 50 profissionais participaram da Assembleia Geral de Arquitetos e Urbanistas no Rio Grande do Sul. Durante três horas, discutiu-se desde
as razões que levaram o Sistema Confea/Crea a situação em que se encontra
até os problemas que a categoria poderá enfrentar com a intenção do governo
federal de desregulamentar as profissões liberais. O presidente da mesa da
assembleia, arquiteto Carlos Fayet, representante do Instituto de Arquitetos do
Brasil, secretariado pelos arquitetos Sérgio Horst (SAERGS) e Ester Gutierrez
(Associação Brasileira do Ensino de Arquitetura), registrou a ausência das entidades do interior gaúcho que não atenderam a convocação do Assembleia
feita via edital publicado em Zero Hora de 06 de dezembro de 1997. Em correspondência enviada por fax, a Sociedade de Engenheiros e Arquitetos de
Canoas, Erechim e Vale do Taquari e as Associações de Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos, Montenegro e Litoral justificaram o não comparecimento devido a compromissos agendados anteriormente para o dia 11, Dia
do Arquiteto. Manifestaram também a discordância quanto ao prazo e a forma
de convocação por edital.
No período entre a abertura dos trabalhos e a votação, vários profissionais
deram seu testemunho sobre a questão. O mais contundente, no entanto, foi o
geólogo Flavio Koulon, ex-presidente do Crea/RS, segundo o qual o Sistema
Confea/Crea vive para ele mesmo, para quem é conselheiro estadual, ou para
quem é conselheiro federal. Numa manifestação explícita de apoio a intenção
dos arquitetos de criarem seu próprio mecanismo de fiscalização, Koulon disse
que o sistema está falido e não funciona institucionalmente em favor de nenhuma das profissões que representa e que nenhuma categoria está melhor
preparada que a dos arquitetos para buscar a regulamentação própria.
O secretário municipal de planejamento, arquiteto Newton Burmeister,
chamou a atenção para a imobilidade que afeta o Sistema Confea/Crea desde
sua criação. Estou afastado do sistema, do qual já fui representante, há mais
de 10 anos e as pendências de hoje são as mesmas de uma década atrás.
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Os horizontes são mutáveis a cada momento e esta é a nossa oportunidade de
mudar. Eu não confio no Sistema Confea/Crea, declarou. Em contraposição às
críticas apresentadas, o presidente do Crea, arquiteto Osni Schroeder, salientou que no Rio Grande do Sul o conselho regional funciona diferente dos demais estados, pois, aprimorou-se e tem arquitetos muito bem representados
dentro da instituição.
MODIFICAÇÃO NA ATUAL DIRETORIA DO SAERGS. BALANÇO DA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. AGE ENCAMINHA ELEIÇÃO DA
PRÓXIMA DIRETORIA
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Setembro, 1998. Sem número. p. 07
No dia 13 de agosto o Sindicato sediou a Assembleia Geral Extraordinária, conforme edital publicado na edição anterior deste jornal. No primeiro
assunto da pauta, foi instalada a Comissão Eleitoral para tratar da eleição da
próxima Diretoria. Foram aclamados como membros da comissão os arquitetos Eduardo Bimbi, Ana Luiza C. Montalvão e Juarez Ribeiro. Ficou estabelecido que o cronograma será elaborado de acordo com o estatuto. No
segundo item da pauta, o Conselho Fiscal apresentou seus relatórios de análises de contas, relativas aos anos de 1996 e 1997. Seus relatórios foram aprovados pela Assembleia. Porém, como o Conselho Fiscal solicitou esclarecimentos sobre alguns itens, a Assembleia permaneceu aberta, reunindo-se
novamente no dia 27 de agosto. Após análise dos esclarecimentos solicitados,
passou-se ao terceiro ponto da AGE, reestruturação da Diretoria, cujos cargos
tiveram então a seguinte composição deliberada: presidente Juarez Ribeiro;
vice-presidente Werner Schneider; diretor 1º secretário André Huyer; diretor
2º secretário Nabor Ribeiro; diretor 1º tesoureiro Wanderley Alíbio; diretor 2º
tesoureiro Fernanda Keunecke; diretores suplentes Eduardo Bimbi, Orildes Tres,
André Muller e Ingrid H. Johan, e in memorian Fernando Gonzalez. Por fim, o
último assunto, indicação de delegados para o ENSA, ficou delegado à Diretoria que faça a indicação em momento oportuno, tendo em vista o adian-
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tamento do Encontro para o final de novembro.
Cabe destacar que o atual Conselho Fiscal, formado pelos colegas Sérgio Corvello, Suely Geremia, Deonice Romero e Margareth Stahl, é o primeiro a
ser eleito em pleito separado da eleição da Diretoria do SAERGS. Premiado a
novidade de um Conselho independente, a AGE oficializou a prática de uma
série de procedimentos administrativos, sugeridos pelo mesmo, marcando
uma nova etapa de maturidade da entidade.
ESCLARECENDO. . .
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Setembro, 1998. Sem número. p. 02
Na assembleia realizada no dia 27 de agosto, fomos levados a assumir a
diretoria reestruturada por decisão da mesma, com o compromisso de botar
em prática os estatutos do SAERGS na sua íntegra. Isto é, agirmos de acordo
com o que a diretoria aprovar e o que for decidido em assembleia. Não é imprimindo a nossa ótica pessoal que iremos refletir o pensamento e as aspirações da classe dos arquitetos que representamos, mas sim, praticando o que for
decidido por consenso. Sob este ângulo, pretendemos agir como uma equipe
coesa, sem traumas.
Delegar poderes às comissões, aos colaboradores e cobrar resultados
são princípios que achamos justos e que levam ao desenvolvimento da classe.
Assim será até passarmos os cargos à nova diretoria, que deverá assumir ainda
este ano. Rotinas administrativas e princípios básicos de atitude que atendam
à satisfação dos associados e dos que buscam o SAERGS são práticas que
delegaremos para as futuras gestões. Nossa postura como diretoria será sempre
de transparência e de consenso.
Juarez Ribeiro  Presidente SAERGS
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EDITORIAL
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Dezembro, 1998. Sem número. p. 02
Estamos encerrando mais uma etapa de gestão de nosso sindicato, com
a convicção que procuramos ser transparentes e objetivos em nosso trabalho.
Buscamos um trabalho conjunto e fizemos o que o curto tempo de três meses
e meio nos permitiu. Realizamos cursos, participamos de encontros, fizemos
palestras aos futuros arquitetos, ampliamos nosso horário de atendimento aos
associados, elegemos o Arquiteto do Ano, contratamos auditoria externa recomendada pela Assembleia Geral; estreitamos os laços com entidades afins;
redirecionamos o jornal Arquiteto RS; melhoramos fisicamente nossa sede
para a festa do Arquiteto do Ano e posse da nova Diretoria; participamos do
ENSA; contratamos assessoria de imprensa e estamos renegociando o convênio com a Golden Cross. Enfim, fizemos o que achamos ser nosso dever. Cumprimos o que nos propusemos e estamos dando condições para a nova diretoria funcionar da melhor maneira possível, inclusive com turno ininterrupto das
9 às 19 horas.
Muito se tem a fazer, mas a Diretoria que assume pode contar com
nossa colaboração, pois não só daremos sugestões, mas estaremos a postos
para colaborar. Interromper um trabalho iniciado é algo frustrante, mas temos
que ter a maturidade para saber a hora de retirar-se, pois não somos insubstituíveis e quem sabe, em uma futura gestão, voltaremos a nos encontrar. Solicitamos aos colegas arquitetos associados ou não, a sua colaboração no sentido
de trazer propostas que atendam as aspirações da classe, pois este é o elo que
deve ser cultivado.
Por último, queremos agradecer aos colegas que na Assembleia Geral
nos depositaram confiança e que se empenharam em nos ajudar nesta fase de
transição e término de gestão e, também a compreensão das autoridades representativas de classe e entidade que estreitaram seus objetivos com o nosso
SAERGS.
Juarez Ribeiro
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NOVA DIRETORIA
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Dezembro, 1998. Sem número. p. 02
Estamos novamente em período de transição na gestão do SAERGS,
coincidentemente com a mudança de governo do Estado. Estamos em transições e transformações. Ao nos darmos conta, estaremos acompanhando a
mudança para um novo milênio. As tarefas e responsabilidades são muitas.
As aceitamos confiantes nas suas realizações.
Para tanto, precisamos também transformarmo-nos como pessoas,
profissionais e entidades rapidamente. Como precisamos nos aliar e alinhar
com outras entidades profissionais. O momento é de alianças. Todo mundo
busca as alianças, o consenso, as adaptações, aparando arestas e diferenças.
Nossa escolha recaiu pelo consenso e esperamos assim corresponder.

Foto dos membros da diretoria presidida por Werner Schneider. Da esquerda para a direita: Luis Carlos Seibert, Volnei
Salomão Vargas Martins, Orildes Tres, Wanderlei Alibio (atrás), Werner Schneider (na frente), Suely Geremia, André
Fernando Muller, Deonice Romero dos Santos, César Fasoli, Cláudio Bernardes. Fonte: Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato
dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul. Janeiro, 1999. Sem número. p. 04.
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Muitos de nós, quando estávamos na faculdade, pensávamos no bom
emprego, no bom e regular salário, viver tranquilamente, acompanhar o desenvolvimento social e tecnológico. Pensávamos? Mas isso não se concretizou.
Estamos sendo atropelados. Poucos estão tendo estes benefícios. A terceirização chegou rapidamente e, com ela, o desemprego. A família, a sociedade investiu e investe altos recursos em nossa formação e, com certeza, quer nos ver
bem sucedidos. Não quer este patrimônio perdido.
O SAERGS está tendo um papel importante nestas mudanças e transformações, no aprimoramento, complementação e atualização de nossa formação acadêmica. Está fazendo parcerias, convênios e realiza ciclo de palestras
técnicas e cursos. Além de cuidar e defender fundamentalmente o salário mínimo profissional iremos continuar e ampliar estas iniciativas.
Para concretizar este objetivo maior faremos uma gestão que vai ouvir,
discutir e defender o coletivo. Este final de milênio aponta para isso. Em consequência desta tendência, não defenderemos ideias ou decisões que não tenham sido tomadas no âmbito coletivo.
Vamos também nos alinhar às políticas municipais e estaduais relativas
às questões urbanas, habitacionais e ambientais. Desta forma, reforçando nossa
atuação na área de edificações e no planejamento urbano, objetivaremos a
qualificação dos espaços, tornando-os justos e sustentáveis.
Werner Schneider

ATME LEI PRETENDE TORNAR A ARQUITETURA ACESSÍVEL À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Março/abril, 1999. Sem número. p. 03
A Lei que regulamenta a profissão da arquitetura proíbe que qualquer
pessoa projete ou execute uma obra sem estar devidamente preparado para
exercer tal função. Apesar de correta, a Lei 5.194 se mostra incompatível com a
realidade, esbarrando no fato de que a maioria da população não tem condições de contratar os serviços de um arquiteto ou engenheiro. Faltava uma
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iniciativa que tornasse essa exigência possível. Surgiu o Programa de Assistência
Técnica ao Projeto e Construção da Moradia Econômica (ATME), de autoria do
então vereador e arquiteto Clovis Ilgenfritz, aprovado em dezembro do ano
passado. Essa Lei, que prevê a assistência técnica gratuita à população de baixa
renda, determina que o município poderá articular convênios com cooperativas profissionais e sindicatos das categorias em questão para criar um corpo
técnico. A Prefeitura também tem a alternativa dos convênios com organismos
não governamentais, entidade profissionais e governos Estadual e Federal para
a captação de recursos.
Criação
Segundo o atual secretário do Planejamento do Estado, Clovis Ilgenfritz,
a lei é pioneira no país. Ela tem origem num antigo projeto desenvolvido
em 1977 pela classe e com a coordenação dos arquitetos Newton Burmeister,
Carlos Maximiliano Fayet, Clovis Ilgenfritz, Claudio Roberto Casaccia e pelos
advogados Manoel André da Rocha e Maria Madalena Borges. O projeto
representava um esforço dos arquitetos na busca de instrumentos que lhes
possibilitassem trabalhar junto a uma ampla camada da população brasileira,
que constrói sua habitação sem nenhuma assistência do profissional qualificado, explicou o vereador Ilgenfritz na exposição de motivos entregue aos colegas de parlamento.
DEBATE. PARA ONDE DEVE IR A ARQUITETURA? OPINIÕES SOBRE
A LIGAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA COM OS ARQUITETOS TENTAM MAPEAR O FUTURO DA PROFISSÃO
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Março/abril, 1999. Sem número. p. 04-05
A discussão gerada pela suposta criação de um conselho que represente somente a classe dos arquitetos é tão antiga quanto aguerrida. Muitos
dos descontentes atribuem ao sistema Confea/Crea um conjunto de antecedentes que desabonam a sua existência. Por exemplo, que ele possui um
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caráter multiprofissional que nem de longe consegue contemplar os anseios
da classe; que ele tem uma estrutura colossal que arrecada muito para garantir
apenas os serviços de fiscalização e de acervo. Por outro lado, há os que defendam a permanência da categoria no sistema por entenderem que essa discussão não está suficientemente amadurecida, sendo apenas uma reivindicação
de um conjunto inexpressivo de arquitetos. Essa visão indica que a maioria dos
profissionais está alheia as discussões que giram sobre o tema, estando eles
mais preocupados com a batalha do cotidiano do que com questões de importância coletiva.
Pontos de vista
O arquiteto Mário Jorge de Las Casas, presidente do sindicato de Minas
Gerais, é daqueles que questiona a existência do sistema abertamente, mas é
comedido quando o assunto parte para a criação da entidade. Como representante de classe, indica que é preciso aumentar o envolvimento dos profissionais na discussão, conscientização e tomada de posição sobre o assunto.
Só assim poderemos superar os equívocos até hoje cometidos sistematicamente pela estrutura burocrática e cartorialista existente, que só arrecada
milhões de reais de pessoas físicas e jurídicas, refere-se duramente de Las
Casas ao sistema. Ele acredita que a relação custo/benefício é claramente desfavorável aos profissionais e à sociedade como um todo, ao impor, arbitrariamente, a cobrança de ART e anuidade. O presidente do Crea/RS, Osni
Schroeder, sustenta que não seria possível a manutenção de um órgão representativo sem uma forma de arrecadação, sob pena de não se conseguir fazer
nada. Schroeder ainda afirma que é apenas um grupo de arquitetos, espalhados
em entidades nacionais, que querem a saída do sistema, desejo esse que foi
rejeitado pelo Congresso em 1994, através do arquivamento do projeto de lei
que transformava o IAB no instituto de fiscalização e registro do exercício da
profissão, explica o representante do Crea/RS.
Tentando desfazer esse nó de críticas, o presidente da Federação Nacional dos Arquitetos (FNA), Eduardo Bimbi, esclarece que as outras entidades
foram contra o Projeto de Lei na época porque simplesmente o IAB transferia
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para si a estrutura burocrática que tanto se combate. Foi uma iniciativa apenas
do Instituto dos Arquitetos, sem muita discussão e consenso e por isso foi
rejeitada. Aconteceriam dois prejuízos com isso. Primeiro, que desvirtuaria a
função original do IAB, que é a entidade com 75 anos e com um histórico de
democracia e de defesa da Arquitetura. Segundo, que se jogaria para a entidade um funcionamento que a gente critica, diz Bimbi. A posição da maioria
das entidades é contrária a que qualquer uma delas assuma o papel de um
conselho representativo. O presidente da FNA sustenta que a intenção é criar
um órgão que ofereça o mesmo tipo de serviço que o sistema, porém com
mais agilidade, cobrando menos e tratando apenas dos interesses da Arquitetura. Atualmente existe uma tendência no sistema Confea/Crea de oferecer
outros tipos de serviços para justificar o que é cobrado entre anuidade e ART, o
que é combatido pelo presidente da FNA. Eu prefiro optar onde vou colocar
meu dinheiro. Eu não quero que me deem um seguro em troca de uma anuidade, prefiro contratar a seguradora de minha preferência.
A classe dos arquitetos
Bimbi é cético no que se refere ao engajamento da classe dos arquitetos
nas questões que dizem respeito à profissão, principalmente nos grandes centros urbanos onde a mobilização se dilui. Para espantar o fantasma da falta de
respaldo a FNA vai propor a realização de um plebiscito entre os arquitetos
brasileiros para que eles apontem a direção a ser seguida. O plebiscito não vai
decidir nada. Ele vai dar um indicativo do que a maioria das pessoas pensavam
naquele momento, mas é uma forma de desmistificar essa imagem de que um
restrito grupo de dirigentes de entidade estão querendo, explica. Essa proposta
foi avaliada no início do mês de maio, quando a FNA realizou um ENSA específico sobre os temas organização profissional, regulamentação e legislação.
Uma das fortes argumentações que levam os arquitetos organizados a
quererem a separação é a falta de espaço para as suas próprias reivindicações
dentro do grande Conselho. O presidente do Crea/RS, Osni Schroeder, afirma que são as posições sectárias dos arquitetos que os isolam. Não se tem espaço quando transparece que as nossas ideias possuem um cunho de projeto
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pessoal, ou de posposições excessivamente corporativistas. Se são apresentadas propostas que visem o bem da comunidade profissional como um todo,
eu tenho certeza que esse espaço existe. Schroeder também lembra do processo neo-liberal para justificar a união das profissões em um momento que as
conquistas adquiridas podem ir por água a baixo.
Para ele, uma possível cisão poderia deixar a regulamentação vulnerável, observando que o Conselho tem poderes legais para garantir o exercício
da arquitetura de forma organizada. Eduardo Bimbi discorda, lembrando que
num simples gesto o presidente pode permitir que qualquer um possa
projetar. O arquiteto tem de estar alerta para defender a sua regulamentação,
mas não quer dizer que pelo fato de nós estarmos no sistema Confea/Crea
isso vá garantir a nossa tranquilidade. O governo pode, numa canetada, numa
Medida Provisória, desregulamentar a profissão, independentemente do sistema. Dos dez anos que permaneceu ligado ao Crea, durante um bom tempo
pensou que fosse possível a sua reestruturação, mas em função dos vários
acordos internacionais, da globalização, deixou de acreditar que ele pudesse
conter esse tipo de fluxo. Na vida real, cotidiana, vai continuar tendo trabalho
em conjunto, assim como o médico trabalha com os enfermeiros, só que os
médicos têm as suas questões específicas, assim como os enfermeiros as suas,
observa o presidente da FNA. Em tom de profecia, lembra que não se está
fazendo uma proposta para o mês que vem, mas sim, para o futuro.
Dinossauros
Convencionou-se a utilização de uma metáfora para atingir os pontos
defendidos e atacados pela FNA. O sistema Confea/Crea é visto como um
dinossauro grande, pesado, que come muito e não serve para muita coisa. Em
contrapartida, existe um animal pequeno, que precisa pouco para viver, vegetariano e com os braços curtos. Este é o Horacinho, a entidade bem mais
modesta que a estrutura milionária do Conselho, mas com uma eficiência que
pretende ser superior. Nós vamos avaliar quais são as funções do Crea e tentar
reduzir os custos, o tempo e o peso burocrático disso tudo, conta o presidente
da FNA.
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PALAVRA DO PRESIDENTE. ARQUITETURA: UM PASSO PARA FRENTE OU PARA TRÁS
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Julho/agosto, 1999. Sem número. p. 02
A categoria profissional da arquitetura atravessa um momento histórico,
que deverá definir, a médio prazo, não apenas o seu desenvolvimento enquanto profissão, mas também a sua própria sobrevivência.
Desnecessário elencar aqui a efetiva contribuição nos aspectos cultural,
social, plástico, econômico entre outros que os arquitetos, durante sua atividade, emprestaram e emprestam à sociedade brasileira.
Da mesma forma, imprescindível enumerar a importância da profissão
relativamente ao harmônico crescimento urbano, bem como no que concerne à interferência direta da atividade da arquitetura no crescimento do nível da
qualidade de vida da população.
É do conhecimento de todos que existe uma parcela dos arquitetos
que, por razões que abordaremos oportunamente, entendem que a saída para
as dificuldades encontradas pela categoria dentro do sistema Confea/Crea,
um órgão multiprofissional de fiscalização do exercício, passa pela criação de
um órgão próprio e exclusivo.
Recentemente este sindicato foi convidado a participar de uma mesa
redonda para, com outras entidades, formalizar a criação de uma denominada
seção-sul do Colégio Brasileiro de Arquitetos.
A posição defendida na ocasião, hoje referendada por toda sua diretoria,
é a de que, de pronto, o SAERGS respeita toda e qualquer iniciativa no sentido
de desenvolver a profissão de Arquitetura.
Isto posto, este sindicato manifestou a posição de apoiar qualquer
movimento que pretenda desligar-se do atual sistema, porém, definindo condições claras, por princípio, e fundamentalmente pela história escrita através do
tempo pela própria arquitetura, no sentido do efetivo exercício da democracia.
Assim, a condição colocada naquele Fórum, explicita que antes de qualquer
movimento, deva ser desencadeado um amplo processo de discussão entre a
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categoria como forma de estabelecer o nivelamento da informação, propostas,
alternativas, etc. No segundo momento, deva ser estabelecido um plebiscito
em nível nacional, buscando ouvir a categoria dos arquitetos. Após este processo, e com a convicção de que os Arquitetos decidiram com base em elementos concretos, conscientemente, por evidente que este sindicato acompanhará e estará ao lado da categoria para estabelecer a relação melhor possível com
a sociedade brasileira, razão maior de sua própria existência.
Assim, de público, queremos firmar este compromisso não com a Entidade A, B ou C, mas sim, e definitivamente, com os arquitetos do estado do Rio
Grande do Sul.
Neste sentido, propõe-se o SAERGS, através de sua estrutura, seu veículo
de divulgação, entre outros, a se transformar no elemento catalisador do grande
processo de discussão de um tema que, sem dúvida, deverá mobilizar a grande
maioria dos Arquitetos.
Dada a importância vital do que se apresenta, não basta afirmar que quem
não participa concorda com o que foi decidido. Trata-se, na verdade, de questões
de tal importância que as entidades representativas da categoria têm a histórica
obrigação não apenas legal, porém mais, a obrigação moral de estabelecer este
processo de discussão, sob pena de que no futuro e não muito distante, assista a
ruptura do processo de desenvolvimento da Arquitetura no Brasil.
André Fernando Muller  Presidente do SAERGS

CAMINHOS DA ARQUITETURA
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Dezembro/janeiro, 1999/2000. Sem número. p. 08
É sabido que alguns colegas arquitetos no Brasil acalentam um projeto
de criar um órgão de gerenciamento próprio da Categoria dos Arquitetos, afastando-se assim do Sistema Confea/Crea.
O SAERGS tem procurado divulgar a ideia de que se trata, antes de mais
nada, de uma importante alteração para o exercício profissional da arquitetura.
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Evento no Clube Veleiros do Sul com as entidades de arquitetos e o conselho profissional. Da esquerda para a direita: não
reconhecida, Lisandra, Luis Almeida, Suely Geremia, Cesar Fasoli (encoberto), Rosalia Randazzo, Fernanda Keunecke,
Herculano Barreto, Orildes Tres, Rubem Viegas, André Huyer, Marilze Benvenutti, André Fernando Müller, Paulo Conte
Ortega. Fonte: Arquivo pessoal de André Huyer.

Neste sentido, o Sindicato tem procurado firmar posição de que, para
que a tomada de decisão seja clara e consciente, os arquitetos brasileiros
devem ter a exata dimensão das consequências da proposta. Para isto, propôs o
desencadeamento preliminar de um processo de discussão que nivele o conhecimento do mérito da discussão, para, ao final, estabelecer a decisão através
da única forma que admitimos como Entidade Sindical e cidadãos, ou seja,
pela via democrática de um plebiscito entre a categoria, onde seja dado a
todos os arquitetos a oportunidade de manifestar sua vontade.
Através de um processo realmente democrático, o SAERGS tem o compromisso de acatar a vontade da maioria, e submeter-se juntamente com os
arquitetos brasileiros.
Infelizmente, o que se vê é a ineficiência e o fracasso das entidades denominadas Estaduais em promover efetivamente o debate entre a categoria.
Esforços pontuais são insuficientes, e apenas levam a conclusões distorcidas
e falsas.
Inclusa necessariamente neste debate preliminar, como forma de facilitar a tomada de decisão de cada um, impõe-se a definição ou, pelo menos, a
apresentação, de parte das lideranças pró saída, de um projeto de como deverá
ser desenhado o novo órgão de gerenciamento, de como deverá se instru-
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mentalizar, se operacionalizar para alcançar seus objetivos, estes também ainda
não definidos.
Algumas questões fundamentais deverão permanecer no âmago da discussão com o devido destaque, com respostas claras, para que se possibilite a
cada um a formação de opinião. Entre elas: a parcela dos colegas que defende o
Colégio Brasileiro de Arquitetos, ou seja lá o nome que possa vir a ter, fala no
direito que temos de gerenciar a nossa própria profissão. Ora, preliminarmente, é
preciso saber com clareza se existem aí embutidas questões como fiscalização,
registro de pessoas físicas e jurídicas, taxas e anuidades. Alguém sairia de um
Sistema de fiscalização profissional para outro, sem ao menos saber qual deverá
ser a anuidade do novo órgão?
Outro aspecto a ser discutido, sem dúvida, é a questão constitucional do
direito adquirido. Todos os arquitetos sairiam compulsoriamente do órgão, único
e obrigatório que existia à época de sua formatura, para migrar para o novo conselho, ou lhes seria dada a oportunidade de optar por um ou por outro, lacerando
e dividindo assim o universo da Categoria Brasileira? E, neste caso, como ficaria a
fiscalização, se é que ela está proposta no novo órgão de gerenciamento?
A atribuição do projeto de arquitetura, atualmente repartida com outra
categoria profissional, sempre foi razão para discussão e descontentamento. A
pergunta que se coloca é de que realmente alguém acredita que, pelo fato de
estarem em órgãos diferentes, perderão os engenheiros a atribuição de projeto,
entre outras?
A lei de licitações valorizou sobremaneira a questão do acervo profissional. Este acervo configura-se através do registro da Anotação de Responsabilidade Técnica, do Sistema Confea/Crea, criada por lei federal. Sabemos das
diversas tentativas de deputados e senadores, algumas já arquivadas, outras em
andamento, de eliminar este dispositivo. Será que a circunstância política
permitirá a criação de uma nova ART para os Arquitetos?
O modelo neoliberal do Governo Federal acelerou o processo de globalização no País. Existe uma tendência definida de desregulamentação geral
das profissões ora reguladas através de lei. Por esta tendência, expressa já pelos
diversos projetos de lei que tramitam no Legislativo Federal, permaneceriam
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regulamentadas as profissões que dizem respeito à vida, à liberdade e à segurança, cuja leitura nada mais é do que a área médica, do direito e a engenharia.
Simplesmente porque, neste país, fruto de uma cultura distorcida e, do
nascedouro da arquitetura, cujo berço foi a Escola de Belas Artes, ainda somos
vistos como artistas, enfim, profissão que não afeta a segurança da sociedade,
que reconhece a engenharia como profissão que diz respeito à segurança.
Neste aspecto, não nos ajuda em nada aqueles que promulgam a arquitetura
simplesmente como arte e cultura.
Não resta dúvida, àqueles que efetivamente pensam de forma real a
nossa profissão, que a par dos fortes aspectos culturais e artísticos inclusos na
profissão, o componente da segurança e da qualidade de vida devem permanecer preponderantes na composição da atividade de arquitetura, sob pena de
acontecer mais cedo ou mais tarde, que um empreendimento do qual um arquiteto seja executor, desabe matando pessoas, e o profissional compareça perante o Judiciário respondendo processo cível, penal e crime, e afirme: mas
arquitetura é arte e cultura!
Frente às questões elencadas acima, cabe àqueles que dirigem as entidades de arquitetos, sejam elas nacionais, estaduais, regionais ou municipais,
a função histórica de desencadear o debate, de maneira clara, transparente e
aberta, para que não haja um só colega, neste Brasil, que, após tomada a decisão,
possa vir de público e afirmar: a mim não deram chance de escolher.
E que, de fato e de direito, seja o objetivo de cada um, nada mais do que,
efetivamente, preservar a Profissão do Arquiteto Brasileiro.
André Fernando Muller  Presidente do SAERGS

PALAVRA DO PRESIDENTE. AFINAL, FALAMOS EM NOME DE QUEM?
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Setembro/outubro, 2000. Sem número. p. 02
Nos dias 7 e 9 de setembro último, tivemos a oportunidade de, representando o SAERGS, participar do Congresso Brasileiro de Arquitetos, realizado pelo
IAB, em Cuiabá-MT.
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A atual Diretoria do Sindicato tem defendido e divulgado a tese de que,
nos dias de hoje, é fundamental, como premissa básica para qualquer discussão, que as denominadas entidade dos arquitetos, todas elas, incluindo aí o
SAERGS, devem ter a humildade e a grandeza de reconhecer que não podem
falar em nome dos arquitetos. Fruto da nossa incompetência histórica de efetivamente congregar a categoria.
Neste sentido, queremos afirmar que, diante das decisões que os arquitetos devem tomar a médio prazo, o referido evento, com o pomposo nome
de Congresso Brasileiro de Arquitetos, deveria revestir-se da importância que o
nome lhe empresta, e que lá estivesse representada a categoria, com a presença maciça dos arquitetos brasileiros.
Para nossa surpresa, deparamo-nos com circunstâncias que, sem dúvida,
não contribuem para a abertura do processo de discussão, muito pelo contrário. De início, a título de inscrição, pagamos a importância de R$ 340,00. Ao
chegar ao evento, que se desenvolvia em cursos pela manhã, e conferências a
tarde, sem qualquer menção ao assunto legislação, fomos informados que, para
assistir aos cursos, devia-se pagar a importância de R$ 100,00 por curso.
Aguardamos então a plenária final, onde, com certeza, o assunto ia ser
discutido. Enquanto isso, verificamos que haviam sido efetivadas cerca de 370
inscrições, sendo que destas, provavelmente 300 eram de estudantes.
Na plenária tão esperada, prevista para às 14 horas de sábado, e que
iniciou por volta de 18 horas, havia a presença de 52 arquitetos e mais alguns
estudantes. Com este quórum, foi votado e aprovado o documento denominado a decisão de Cuiabá, documento elaborado em reunião paralela do
Conselho Superior do IAB, e que veio pronto à plenária, transcrito na íntegra
neste jornal, para conhecimento dos arquitetos do Rio Grande do Sul.
O SAERGS vem à público manifestar sua convicção, de que absolutamente não é esta a maneira democrática de tomar decisões em nome dos
80.000 arquitetos brasileiros. Conclama, sim, a Categoria para proceder cada
vez mais o debate do tema, tão exaustivamente, até que tenhamos a certeza de
que a expressiva maioria sabe o que se está discutindo, para então, proceder a
tomada de decisão através da ampla consulta aos arquitetos.
André Fernando Muller  Presidente
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ARQUITETOS NO FÓRUM SOCIAL MUNDIAL
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Abril/maio, 2001. Número 2. p. 06
A Federação Nacional dos Arquitetos (FNA), representando a categoria,
participou do primeiro Fórum Social Mundial, realizado entre os dias 25 e 30
de janeiro de 2001, em Porto Alegre. A entidade contribuiu para a realização de
oficinas e reuniões que discutiram futuros projetos. A FNA propôs três oficinas
na linha de habitação, reforma urbana e a discussão da Conferência de Istambul. Além de participar das oficinas, os arquitetos puderam trocar experiência
com entidades de diversas partes do mundo.
NINGUÉM GOSTA DE ARQUITETURA
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Junho/julho, 2001. Número 3. p. 03
Exceto nós, arquitetos.
Este é o nosso maior problema para o exercício da profissão. Como
sobreviver fazendo algo que ninguém se interessa? Ninguém se importa? Ninguém conhece? Atendendo às encomendas de nossos entes, quantos trabalhos resultarão dignos de serem publicados em revistas ou exposições de
arquitetura? Mas, porque só há duas ou três revistas de arquitetura no Brasil?
E quantas exposições de arquitetura ocorrem regularmente no Brasil, fora a
Premiação Anual do IAB do Rio de Janeiro?
Simples: somente arquitetos gostam de arquitetura. Se as pessoas que
não são arquitetos apreciassem arquitetura, teríamos muito mais revistas e exposições! Não me refiro a revistas de decoração disfarçadas de arquitetura.
Você conhece algum leitor de Projeto Design ou de Arquitetura e Urbanismo que não seja arquiteto?
Este desinteresse do leigo pela arquitetura talvez possa ser explicado
pelo desconhecimento generalizado do que seja arquitetura. Quantas vezes
por dia os arquitetos são chamados de engenheiros? Ou de decoradores? Já
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querer que o leigo saiba quais as atribuições profissionais do arquiteto, bem, aí
realmente é querer demais. Mesmo porque tem muito arquiteto que também
desconhece, e vai correndo chamar um engenheiro se tiver uma obra para encarar. Por que não procura um colega arquiteto se não tiver segurança de tocar
uma obra?
E por aí prosperam os equívocos. Você vai à uma repartição pública, e lá
está: Assessoria de Engenharia, Departamento de Engenharia, Setor de Engenharia, etc. Eles por acaso fazem barragens? Fazem pontes? Fazem estradas?
Fazem túneis ou portos? Não. Fazem projetos arquitetônicos, fazem edificações, fazem layouts de interiores. Mas a maioria é chamado de departamento
de engenharia, poucos são os departamentos de arquitetura.
Bem, daí quando tem um concurso para quadro de pessoal, adivinhem...
claro, só tem vaga para engenheiro, como o concurso que o BRDE está fazendo
agora. Ou, quando tem vaga para arquiteto, os engenheiros ainda tem o dobro
do nosso número de vagas  como no concurso do Ministério Público, ano
passado.
Mas a cultura que nos desfavorece não termina aí. Se o enfoque é
positivo, o termo empregado é serviços de engenharia (lei das licitações
8666/93). Se o enfoque é negativo, aí são as barreiras arquitetônicas, as grandes vilãs nas normas técnicas de acessibilidade. Por que não barreiras de engenharia ou decoração?
Então, enquanto o público ainda tiver a expectativa de que façamos
engenharia predial decorativa, pouco nos resta. Questões caras para nós, como
entorno urbano, coerência, modernismo X pós modernismo, visão de conjunto, etc, só nos trarão angústias, frente ao desinteresse e repulsa dos nossos
clientes.
Só que temos nossa parcela de culpa pela perpetuação deste estado de
coisas. Primeiro que, nós arquitetos, não damos a devida importância à conquista de mercado. Qual a promoção mais temerária que uma entidade de
classe pode querer promover? Um curso de marketing? A frequência é mínima, se não for nula. Cursos e eventos que tratam de questões profissionais congêneres idem. Já outros cursos, de assuntos até banais para qualquer arquiteto,
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Cerimônia de posse da diretoria para o triênio 2001/2004. Da esquerda para a direita: Suely Geremia, André Huyer, Cesar
Fasoli (discursando), Marilze Benvenuti, Luis Carlos Seibert. Fonte: Arquivo do SAERGS.

ou o extremo oposto, excessivamente específicos, sempre há pencas de arquitetos para se aprofundarem (ou afundarem), em matérias que pouco retorno
prático trarão. Segundo, a falta de auto-estima pela carreira. Quantos colegas
trabalham em departamentos de engenharia, que muitas vezes nem engenheiros tem, e nunca fizeram nada para, pelo menos, mudar o nome na placa
de identificação na porta? E quantas vezes nos chamam de engenheiros e não
corrigimos os interlocutores?
Para que os outros gostem de arquitetura, é preciso que nós arquitetos,
além de gostarmos de arquitetura, também tenhamos orgulho de sermos
arquitetos.
Arquiteto André Huyer
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ARQUITETOS PARTICIPAM DO II FÓRUM SOCIAL MUNDIAL
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Janeiro/fevereiro/março de 2002. Número 1. p. 01
O II Fórum Social Mundial foi palco para o intercâmbio de informações
entre arquitetos de diferentes lugares do mundo, que abordaram, principalmente, projetos de cunho social. As oficinas Arquitetos Solidários e Engenharia
e Arquitetura Públicas, realizadas nos dias 3 e 4 de fevereiro, contaram com
mais de 150 participantes. Representantes do SAERGS e de sindicatos do Brasil,
da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas e outras entidades estiveram presentes, apresentando seus projetos e experiências.
Segundo o arquiteto e presidente do SAERGS, Cesar Fasoli, este encontro, que reúne pessoas de todo o mundo, é uma oportunidade ímpar para a troca de ideias e análise global dos rumos da Arquitetura. Em tempos de globalização, a Arquitetura é um elo fundamental entre os povos.
Para o arquiteto Edgard Gouveia Junior, um dos diretores do Instituto Elos
(ONG de Santos/SP) o Fórum possibilitou a formação de vínculos entre os profissionais de diversos locais. Esse evento é importante para a troca de conhecimentos e para sabermos o que está sendo feito no país e no mundo, afirma.
Já a engenheira e coordenadora do Projeto Nossa Casa do Crea/RN,
Maria Eleonora Silva de Macedo, acredita que a discussão de ideias e divulgação de projetos praticados servem para motivar outros profissionais que desejam trabalhar na área social. A intenção de trocar experiências não é apresentar um modelo definido e, sim, buscar melhorias. Para ela, os projetos
sociais se refletem na comunidade como um todo e precisam ser disseminados. Ajudar a população carente é um benefício coletivo e não somente
individual.
A discussão sobre o assunto não se limita aos benefícios para a comunidade, mas também para o próprio profissional de arquitetura e urbanismo. A
nossa ideia, ao promover um encontro desses, é mostrar que é possível trabalhar com uma outra linha, que não é a tradicional, declara o arquiteto presidente da FNA, Eduardo Bimbi.
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Como a arquitetura tradicional não consegue englobar todos os profissionais, iniciativas como esta mostram que é possível atuar de outra forma,
ajudando inclusive na modificação do mundo. Atuando nessas comunidades
podemos mostrar qual é o papel do arquiteto, salienta Bimbi.
Durante o II Fórum Social Mundial, realizado na Pontifícia Universidade
Católica (PUCRS) entre os dias 31 de janeiro e 5 de fevereiro, cerca de 16 mil
delegados estiveram presentes, representando 131 países. As maiores delegações foram do Brasil (8.503), Itália (979), Argentina (924), França (682) e Uruguai (465). Além dos delegados, cerca de 35 mil pessoas participaram dos
mais de 100 seminários e cerca de oitocentas oficinas. Firmado como um
evento alternativo ao Encontro de Davos, o Fórum Social Mundial, para o ano
que vem, terá novamente como sede a cidade de Porto Alegre.
ARQUITETURA SIM!
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Janeiro/fevereiro/março, 2002. Número 1. p. 02
Nesta primeira edição de 2002 do jornal RS Arquiteto queremos desejar a todos os Arquitetos do Estado realizações no campo profissional e pessoal.
Desde dezembro passado, o SAERGS conta com sua nova Diretoria, eleita para o triênio 2001/2004, estabelecemos muitas metas e, principalmente,
espírito de luta pela demarcação do espaço do ARQUITETO.
Porém, a luta pela nossa valorização profissional parece infindável. As
batalhas repetem-se ano após ano.
Tivemos o privilégio de compor a Diretoria que encerrou seu mandato
em dezembro de 2001, na qual tivemos várias ações nas questões de atribuições profissionais, entre outras batalhas. Destas, destacamos o concurso público para o cargo de Perito Técnico da Delegacia da Polícia Federal a Engenheiros,
alijando-nos do direito de disputar este cargo. Divulgado em nossa edição de
dezembro de 2001.
Agora, no início deste ano, deparamo-nos com um novo concurso público, este em nível estadual, para contratação de profissional para o cargo de
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Engenheiro Assistente, na Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul,
novamente excluindo os profissionais da Arquitetura.
Nestes casos, e tantos outros, denota-se claramente a completa falta de
conhecimento dos órgãos públicos e seus servidores quanto as atribuições
dos ARQUITETOS. Nestes editais, pode-se observar que as atribuições requeridas são comuns à Arquiteto e Engenheiro Civil.
Somos todos sabedores do sombreamento existente nestas duas
profissões legisladas pela Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966, que regula o
exercício profissional de Engenheiros, Arquitetos e Engenheiros Agrônomos, e
somos sabedores também de nossas capacidades para exercer tais cargos.
É fundamental, sem detrimento ao profissional Engenheiro, que todos
nós Arquitetos, Entidades de Classe e Associações de Profissionais Arquitetos,
engajemo-nos na divulgação e valorização da Arquitetura, mostrando aos órgãos públicos, Prefeituras, assim como a sociedade em geral, nossas reais atribuições. O que somos. O que fazemos. O que é o Arquiteto e a Arquitetura, e,
sobremaneira, nossa função social e nossa capacidade como Responsáveis
Técnicos pela elaboração de projetos, análises, avaliações, perícias e pareceres
técnicos, nossa atuação na área de ensino, pesquisa experimentação e ensaios,
e, principalmente, na execução, fiscalização e direção de obras e serviços técnicos, e tantas outras. Todas de acordo com a legislação que regulamenta o exercício de nossa profissão (Lei 5.194/66).
Quantos de nós, como responsáveis técnicos pela execução de obras,
recebemos nos canteiros de obras o título de Engenheiro? Sem demérito aos
coirmãos, é fundamental esclarecer às pessoas o que é o Arquiteto e quais são
suas atribuições.
Outro fato que confunde, principalmente as Prefeituras, é a Lei de Licitações (8.666/93), que define os serviços em nossa área de atuação como
Serviços de Engenharia, quando estes podem ser executados por Arquitetos
e/ou Engenheiros. Não seria o caso de alterá-los para Serviços de Arquitetura e
Engenharia?
Nosso Sindicato tem como meta prioritária a luta pela valorização profissional. Participe, venha ajudar e questionar o teu sindicato. A luta é de todos, e
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somente juntos teremos força para mostrar o que somos e qual o nosso papel
na sociedade.
Arquitetura sim!
Arq. Cesar Fasoli  Presidente do SAERGS

FÓRUM DAS ENTIDADES: ARQUITETOS SE REÚNEM PARA FORTALECER A CATEGORIA
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Julho/agosto/setembro, 2002. Número 3. p. 05
O Fórum das Entidades foi criado para discutir assuntos relevantes de
interesse comum aos profissionais arquitetos e da sociedade gaúcha.
As entidade representativas da categoria dos arquitetos gaúchos se uniram para formar o Fórum das Entidades  uma ação conjunta que tem por objetivo defender, esclarecer, denunciar e acompanhar as muitas questões que
envolvem o trabalho dos arquitetos.
O grupo é formado pelas entidades estaduais de arquitetos: Sindicato
dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul (SAERGS), Associação de Arquitetos de Interiores do RS (AAI-RS, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura/RS (AsBEA-RS) e Instituto de Arquitetos do Brasil  Departamento Rio
Grande do Sul (IAB-RS). Estas entidades estão unidas em defesa da categoria, e
com o objetivo de discutir as questões relevantes aos profissionais. O Fórum
surgiu a partir de conversas entre os presidentes das entidades sobre as dificuldades de cada uma alcançar seus objetivos individualmente. Buscamos
esclarecer, divulgar e mostrar a importância da profissão, ressalta o presidente
do SAERGS, Cesar Fasoli.
Desde março deste ano, as entidades se reúnem para discutir temas
prioritários, como a valorização e qualificação profissional; assuntos jurídicos; o
papel do arquiteto na produção e construção de espaços; e participação das
entidades junto às Comissões dos órgãos da administração pública. No entanto, foi a partir deste semestre que o Fórum passou a ser divulgado e está em
pleno funcionamento.
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Representantes das entidades de arquitetos do RS. José Albano Volkmer (IAB/RS), Cristina Azevedo (AAI/Brasil-RS),
Ronaldo Rezende (AsBEA-RS) e Cesar Fasoli (SAERGS). Fonte: RS Arquiteto. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado
do Rio Grande do Sul. Julho/agosto/setembro, 2002. nº 03. P.05.

De acordo com os representantes das entidades, a criação da iniciativa
proporciona a valorização para os arquitetos e para a sociedade. Os arquitetos
terão seus direitos de trabalho e exercício da profissão valorizados, defendidos
e debatidos por suas entidades líderes. A atuação do Fórum também contribui
para a qualificação dos serviços, pois estimula a organização dos setores da
construção e arquitetura, beneficiando a sociedade em geral.
Cada entidade atuará dentro de seu círculo especifico sem que nenhuma questão relevante fique sem atenção. Com isso ganha a categoria profissional dos arquitetos, que terá seus direitos de trabalho e exercício da profissão valorizados, defendidos e debatidos por suas entidades líderes, e ganha a
sociedade, pois o mercado da construção e arquitetura, ao se organizar, qualifica o setor como um todo no Rio Grande do Sul.
Divulgação de empreendimentos deve incluir nome de Projetista.
Ao receber o material de divulgação de um empreendimento imobiliário, o consumidor tem acesso a diversas informações. Porém, na maioria das
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vezes, a identificação do arquiteto responsável pelo projeto não é apresentada.
O Fórum de entidades começou a trabalhar para mudar essa situação
que, na verdade, está descumprindo as Leis Federais nº 9.610 sobre Direito
Autoral e nº 5.194, que regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e agrônomo. A primeira ação será alertar as empresas ligadas à construção
dos empreendimentos, como incorporação, setor imobiliário, os próprios arquitetos e também agências de propaganda.
O cumprimento da lei agrega valor ao imóvel, valoriza a profissão e dá
o direito do comprador de saber quem é o responsável técnico pelo projeto,
ressalta o presidente do SAERGS, Cesar Fasoli.
MAIS UM ANO SE PASSOU
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Outubro/novembro/dezembro, 2002. Número 4. p. 02
Passado um ano de nossa gestão junto ao Sindicato dos Arquitetos, devemos fazer uma pausa e avaliarmos nossa trajetória, nossas metas traçadas e conquistas alcançadas. A luta pela valorização profissional da categoria se fez presente
em inúmeras ações desta Diretoria.
A participação do Sindicato, através de seus representantes, em várias comissões de órgãos públicos estaduais e municipais, assim como na Câmara de
Vereadores de Porto Alegre, é outra forma de trazer a estes órgãos a representatividade de nossa categoria e participar das decisões da sociedade organizada.
Participamos de acordo coletivo de trabalho, reivindicamos salário mínimo profissional e, através de convênio com a Secretaria Especial de Habitação,
órgão do Governo do Estado, inserimos profissionais sócios do SAERGS no
mercado de trabalho, ação esta de cunho social através do Programa de Subsidio a Habitação de Interesse Social  PSH.
O Sindicato também se fez presente nas faculdades de arquitetura e
urbanismo, levando ao futuro arquiteto conhecimentos do mercado de atuação, de responsabilidades profissionais, de tabelas de honorários e contratos de
serviços, ferramentas fundamentais para o recém formado.

258

Deu no Jornal do SAERGS

Relançamos a campanha CONSTRUA CERTO, CONTRATE UM ARQUITETO, à disposição dos profissionais na sede do Sindicato.
No segundo semestre, criamos nosso novo site, como veículo de comunicação com os profissionais, apresentando assuntos técnicos, tabelas de honorários, eventos e outros assuntos de nosso interesse. Convidamos todos a
participar. Preencha o cadastro pelo site www.saergs.org.br. Esta é mais uma
ferramenta para inserção dos profissionais no mercado de trabalho.
A AAI/RS, o IAB/RS, a AsBEA/RS e o SAERGS, cientes do dever de deixar de lado as diferenças, respeitando a personalidade e função de cada entidade e enfatizando a união como forma de trabalho para o engrandecimento e
valorização de nossa categoria, conscientizando os profissionais e em especial
a sociedade do real papel do Arquiteto, uniram-se e criaram o Fórum das Entidades Estaduais de Arquitetos.
Nossas ações nesse Fórum, desde maio deste ano, junto as empresas da
construção civil e associações de publicidade, mostrou-nos que este é um dos
caminhos da valorização profissional, fazendo-se cumprir a lei de direito autoral
e a que regulamenta nossa profissão. Estas ações informativas, esclarecendo a
estes setores da cadeia produtiva que em todo e qualquer material de divulgação de empreendimentos imobiliários, a divulgação dos autores dos projetos, além de obrigatório, agrega valor ao bem a ser adquirido.
Nossa participação como entidade profissional no advento da globalização é fundamental. Devemos, nós profissionais da arquitetura, estarmos atentos
a estas questões, trazermos para as entidades nossas dúvidas, fazer com que haja
mais espaço para estes temas, assim como o tão falado e pouco divulgado
Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Devemos promover grandes discussões
sobre estes e outros assuntos que dizem respeito a nós arquitetos. É papel das
entidades de classe levar aos profissionais estes debates e esclarecimentos e o
Sindicato, juntamente com o Fórum Estadual, estará viabilizando tais eventos.
É papel fundamental deste sindicato, a valorização profissional, as relações de trabalho, o aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais
e de modo especial o engajamento dos Arquitetos nas questões relativas as
cidades.
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Um Sindicato só é forte com a participação de todos, e que tenha em
suas metas a valorização profissional da categoria e, fundamentalmente, as expectativas da sociedade organizada. É dela e nela que depositaremos nosso
labor e nossas perspectivas de vida, tanto para nós quanto para nossos descendentes. Não nos basta sermos cidadãos, temos que praticar a cidadania.
E que este Natal ilumine nossos caminhos, e que 2003 seja repleto de
projetos e execuções de vida.
Um fraterno abraço aos nossos colaboradores, aos colegas arquitetos,
aos parceiros do Fórum, à Diretoria do Sindicato e todos seus familiares.
Saudações Sindicais a todos e boa leitura.
Arq. Cesar Fasoli  Presidente do SAERGS

ARQUITETOS DEBATEM SAÍDA DO SISTEMA CONFEA/CREA
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Abril/maio/junho, 2003. Número 2. p. 04
O rumo da categoria de arquitetos no Brasil já está definido pela maioria
das entidades que provocaram o debate para a saída ou não dos profissionais
do atual sistema Confea/Crea. Esta é a conclusão do presidente do SAERGS,
Cesar Fasoli, que acredita na ampla discussão, agora, sobre o anteprojeto de Lei
antes de ser aprovado de forma definitiva.
Para falar sobre o futuro dos arquitetos, foi realizado, em abril, um encontro promovido pelo Fórum Estadual das Entidades de Arquitetos, que
reuniu profissionais e lideranças de entidades de classe nacionais. No encontro,
foram levantados pontos relevantes e dúvidas que poderão surgir, mas a maioria acredita que o anteprojeto de Lei já está definido. O objetivo foi levantar a
questão antes do Congresso Brasileiro de Arquitetura, ocorrido entre os dias 29
de abril a 3 de maio, no Rio de Janeiro, informou Fasoli.
Ainda não consegui visualizar um ganho para a categoria com esta ação.
Quando acreditar que realmente esta é a melhor opção também estarei a favor.
Temos que ter a grandeza de reconhecer que nenhuma entidade pode hoje
falar em nome da categoria para uma decisão como esta. Não sei até que
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ponto a saída do sistema não nos enfraquece, afirmou o arquiteto e coordenador da Câmara de Arquitetura do Crea/RS, André Fernando Muller. Para o
presidente do IAB, José Albano Volkmer, o anteprojeto de Lei para a regulamentação da arquitetura e urbanismo no Brasil já está concluído e foi aprovado
após intenso estudo. Precisamos lutar pela categoria e valorizar nossa profissão, resume.
Segundo o presidente do IAB Nacional, Haroldo de Queiroz, a criação
de uma entidade própria vem sendo questionada há mais de 20 anos. O conselho deve fiscalizar a profissão e defender a sociedade. Atualmente, existem
cerca de 150 escolas de arquitetura no País formando 6 mil profissionais por
ano. Por isso, não tem sentido não termos o nosso próprio conselho, argu-

Cartaz do Encontro Estadual de Arquitetos que debateria a criação do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Fonte: RS Arquiteto. Jornal do
Sindicato dos Arquitetos no Estado
do Rio Grande do Sul. Janeiro/ fevereiro/março, 2003. nº 01.
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Mesa de debate do Encontro Estadual de Arquitetos, rumos da categoria. Debate sobre a criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Da esquerda para a direita: Armando Rodrigues, Cesar Fasoli, José Albano Volkmer, Cristina
Azevedo, Ronando Rezende, Osni Schroeder. Fonte: Arquivo do SAERGS.

mentou. E complementou: Precisamos de um conselho para fazermos a nossa
história. É uma responsabilidade nossa e temos competência para isso.
O presidente da Federação Nacional de Arquitetos (FNA), Eduardo
Bimbi, afirma que é necessário construir, em conjunto, o entendimento entre as
entidades. O arquiteto Carlos Fayet acredita na discussão do tema para o avanço da regulamentação. Se o novo conselho tiver condições de se aperfeiçoar e
se formos donos das nossas decisões, esta será uma boa postura. Não podemos
agir com preconceito, acredita.
O ex-presidente do Crea e diretor da Mútua Caixa de Assistência dos
Profissionais do Crea/RS, Osni Schroeder, lembrou que sair do sistema significa arcar, entre outros pontos, com a fiscalização e, para isso, é preciso ter recursos. Quem vai financiar este Conselho?, indagou. Não sou contra a saída,
mas nada garante que os problemas serão solucionados com esta decisão.
Para o vice-presidente nacional da AsBEA, José Eduardo Tibiriça, o atual conselho nunca funcionou: Temos que reformular a luta, o atual modelo não tem
mais sentido. Carlos Fayet acredita na construção conjunta da nova instituição.
Ninguém melhor do que nós para fiscalizarmos a nova entidade. A nova realidade não nos assusta, só nos anima.
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ENCONTRO ESTADUAL DE ARQUITETOS. RUMOS DA CATEGORIA.
DECLARAÇÃO DAS ENTIDADES
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Agosto/setembro/outubro, 2003. Número 3. p. 01
Os arquitetos e urbanistas brasileiros, há décadas, vêm se empenhando
na criação de um Conselho Profissional próprio, que possa efetivamente cuidar
das especificidades da profissão, valorizando os profissionais e, consequentemente, protegendo a sociedade brasileira.
Há seis anos, foi criado o Colégio Brasileiro de Arquitetos, formado pelas
cinco Entidades Nacionais de Classe: IAB, FNA, AsBEA, ABEA e ABAP. Neste
período, foi desenvolvido um Anteprojeto de Lei que formaliza a criação de
um Conselho Profissional próprio que, atualmente, está em fase final de discussão, antes do encaminhamento para os Poderes Públicos da União  Presidência da República e Congresso Nacional.
O Fórum das Entidades Estaduais de Arquitetos  SAERGS, AAI-RS,
AsBEA-RS e IAB-RS  vem através desta declaração, manifestar seu apoio irrestrito à criação do futuro Conselho de Arquitetura e Urbanismo e convoca os
colegas arquitetos e urbanistas, que ainda não se posicionaram com relação ao
processo em andamento, que o façam manifestando-se individualmente e
através de suas Entidades Profissionais de Classe.
As Entidades que integram o Fórum comprometem-se em se manifestar, sempre em conjunto, com respeito ao Anteprojeto de Lei, articulando-se
em unidade de ação com o Colégio Brasileiro de Arquitetos, caracterizando
total apoio à Coordenação Nacional. Dispõem-se, também, a organizar eventos
de divulgação, estudos e debates para o aprimoramento do referido Anteprojeto de Lei, oportunizando, desta forma, a universalização da sua divulgação.
SAERGS  Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul
AAI-RS  Associação de Arquitetos de Interiores do RS
AsBEA/RS  Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura
IAB/RS  Instituto de Arquitetos do Brasil  Departamento do RS
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SAERGS COMEMORA 30 ANOS E HOMENAGEIA ARQUITETO
DO ANO
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Outubro/novembro/dezembro, 2003. Número 4. p. 04
Os 30 anos do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul
foram comemorados no dia 06 de novembro, no Ipanema Sports, e reuniu
arquitetos, autoridades e convidados. Na festividade, o arquiteto Clóvis Ilgenfritz
recebeu o título Arquiteto do Ano, uma homenagem promovida pela entidade
há oito anos.
O presidente do SAERGS, Cesar Fasoli, lembrou em seu discurso, que o
presidente da república teve sua ascensão no movimento sindical e salientou a
importância da estrutura sindical brasileira para a representação e defesa dos
direitos dos trabalhadores. Hoje, somo mais de 8 mil arquitetos no Estado e é
função, dever e obrigação do nosso sindicato participar das discussões, juntamente com a Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas, e lutar pela representação da nossa categoria profissional, como força de trabalho organizada
e com papel fundamental no desenvolvimento do país, afirmou.
Conforme Fasoli, os arquitetos estão engajados no desafio de repensar as
cidades, num processo participativo e democrático. Temos o dever social de
lutar pela melhoria de nossas cidades. A moradia digna consiste no fundamento da cidadania e é enorme a nossa responsabilidade em fazermos parte de um
projeto de mudança, que representa diversos segmentos da sociedade. Temos
e devemos estar cientes que esse é o início de uma luta. Ressaltamos o compromisso da categoria dos Arquitetos nesta construção, não somente pelo seu
papel social, mas na luta deste mercado de trabalho profissional.
O presidente também ressaltou a criação do Fórum das Entidades Estaduais de Arquitetos, que, com a união de esforços, está demarcando espaços
no cenário da sociedade que são fundamentais à categoria, seja no cumprimento da Lei Federal de direito autoral, com a Norma de Fiscalização conquistada junto à Câmara de Arquitetura do Crea/RS, quanto a divulgação
dos nomes dos projetistas em veículos de propaganda de empreendimentos
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imobiliários. A Lei Municipal de Porto Alegre, que trata deste tema, é de autoria
do Arquiteto do Ano 2003, Clovis Ilgenfritz.
Foi um ano de muitas realizações e parcerias forjadas por ideais comuns
e nos objetivos que nos propusemos alcançar. Estamos trabalhando na revitalização de nossa sede e, em breve, deveremos iniciar as obras, que contemplarão um espaço adequado para os arquitetos e um auditório. Participamos
ativamente de várias comissões no âmbito dos governos estadual e municipal,
resumiu.
Para o arquiteto e ex-presidente do SAERGS, Hermes de Assis Puricelli,
a entidade tem uma função extremamente importante para a categoria dos
arquitetos exercida ao longo destes 30 anos. O Sindicato possui uma história
marcante, sendo a primeira entidade a organizar os arquitetos do estado como
categoria, o que foi fundamental para o fortalecimento dos profissionais, disse.
Para ele, atualmente, a posição da categoria é bastante heterogênea e a instituição preserva os valores da profissão. Nenhuma outra entidade defende os
interesses do profissional arquiteto, seja ele funcionário público ou empresário.
No entanto, os arquitetos deveriam se engajar mais nesta causa. No mínimo,
deveriam contribuir para que o Sindicato tenha recursos para manter esta luta.
Vejo o quanto é difícil para a sociedade em geral ter uma participação efetiva
nesses movimentos. As pessoas só se mobilizam quando se veem numa situação crítica, acredita.

Convite para comemoração e aniversario de 30 anos do SAERGS e premiação do Arquiteto do Ano edição 2003. Fonte:
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul. Agosto/setembro/outubro, 2003.
nº03. Capa.
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O arquiteto André Fernando Muller, presidente do SAERGS na gestão
anterior, destaca o contrário: Vejo que nesses último anos houve um crescimento significativo no número de sócios e nas ações promovidas pela entidade. À medida em que aumenta o número de associados, cresce a responsabilidade da entidade. Hoje, o sindicato está mais atuante, pois não fica esperando que o profissional o procure para defendê-lo. Muller enfatiza que a grande
missão do Sindicato, que extrapola à institucional, é defender a categoria. Além
disso, queremos que os profissionais sejam valorizados. Acredito que, ao longo
desses 30 anos, essa meta tem sido alcançada.
A única mulher a presidir o SAERGS foi Helga Correa Pereira. A criação
do SAERGS teve uma importância histórica para a categoria. A entidade surgiu
num período pós-ditadura, quando as relações sindicais estavam se definindo.
Nesse momento, uma atuação sindical foi extremamente importante para a
consolidação da classe, lembra. Ao mesmo tempo, os arquitetos começaram a
entender e a se relacionarem com outros sindicatos e com outras categorias
profissionais. Até então, eles tinham uma visão bastante elitista da sua função.
Nesse momento, se deram conta que são também prestadores de serviço e a
sua mão de obra é o trabalho. Com essa nova visão, contribuímos para a formação da CUT, tivemos várias conquistas no setor público, garantimos a autoria
dos arquitetos nos projetos, entre outras ações, explica Helga. Na sua opinião, o
Sindicato deve continuar trabalhando com a relação entre a arquitetura e as
outras profissões. Regredir e voltar a pensar apenas na defesa do arquiteto leva
a categoria a uma redoma.
SAERGS APRESENTA PLATAFORMA DE TRABALHO PARA A NOVA
GESTÃO
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande
do Sul. Dezembro/janeiro/fevereiro, 2004/2005. Número 4. p. 02
Durante a cerimônia de posse da diretoria do triênio 2004/2007 do
SAERGS, o presidente Cesar Fasoli apresentou a plataforma de trabalho para a
gestão que se inicia:
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 Atuar permanentemente como agente no Fórum das Entidades Estaduais de Arquitetos, nas questões comuns das quatro entidades que o compõem, e em prol da arquitetura e dos arquitetos.
 Implementação executiva do projeto de revitalização da sede do
SAERGS.
 Ampliação do mercado de trabalho dos profissionais arquitetos sócios
do Sindicato, mediante Termo de Cooperação Técnica firmado com os órgãos
municipais, estadual e federal, para assistência, acompanhamento e execução
do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social e do Programa de
Crédito Solidário em parceria com os movimentos sociais beneficiados com
recursos financeiros federais.
 Garantir a participação do SAERGS nas comissões consultivas, ligadas
às áreas de meio ambiente, revisão do Código de Edificações, planos diretores,
prevenção contra incêndio, acessibilidade, acesso a terra e habitação, etc., de
órgãos públicos na esfera municipal e estadual.
 Implementar a decisão de assembleia do SAERGS em ampliar a discussão de criação de um conselho próprio, com o intuito de consulta aos profissionais do Estado.
 Concursos públicos  gestões nas esferas municipal e estadual, visando a abertura de oportunidades na geração de trabalho e renda para os profissionais da área de arquitetura e urbanismo.
 Promover parcerias com escritórios de arquitetura para oportunidades
em estágios remunerados aos acadêmicos das Faculdades de Arquitetura e
Urbanismo em todo o Estado do RS.
 Atuação junto às faculdades de arquitetura, por meio dos diretores de
cursos e diretórios acadêmicos, tentando abrir espaço para as questões de legislação, sindicalismo, contrato de trabalho, honorários profissionais, responsabilidades civis, etc.
 Intensificação de cursos, palestras e eventos dirigidos a profissionais de
arquitetura e urbanismo.
 Promover campanha de valorização profissional  marketing do arquiteto.
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 Implementar o projeto de exposição itinerante dos painéis de arquiteto do ano.
 Ativar e participar da criação do Fórum Estadual de Reforma Urbana,
juntamente com movimentos populares, ONGs, sindicatos, etc.
 Intensificar nossa participação na Intersindical, em dissídios coletivos
de empresas que têm em seus quadros os profissionais arquitetos e urbanistas.
CESAR FASOLI DEIXA SAUDADE
Arquiteto/RS. Jornal do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio
Grande do Sul. Junho/julho/agosto, 2005. Número 2. p. 01
O SAERGS perde seu presidente. Valorização profissional e o papel dos
arquitetos na sociedade foram destaques na sua gestão.
O Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul perdeu,
no dia 18 de julho, o seu presidente, o arquiteto Cesar Fasoli. Ele começou a
se dedicar pela causa da defesa da categoria em 1998, como suplente do
SAERGS. Em 2001 foi eleito vice-presidente da entidade e, em 2004, foi reeleito. A sua atuação sempre foi marcada pelo espírito de luta pela demarcação
do espaço do arquiteto, pela defesa, divulgação e valorização das atribuições
dos profissionais e do exercício legal da profissão, sem esquecer da função social da especialidade.
Fasoli também era conselheiro do Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (Crea/RS). Foi diretor da Federação Nacional dos
Arquitetos (FNA) e representante do Sindicato e da FNA junto ao CONFEA.
Integrou a comissão que organizou, em 2003, em Brasília, a Semana Oficial da
Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Além disso, pertencia à banca examinadora da Pontifica Universidade Católica (PUCRS) e, algumas vezes, da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), analisando trabalhos de conclusão dos alunos
de arquitetura.
Para a arquiteta e esposa de Cesar Fasoli, Lúcia Fasoli, como presidente, conselheiro e profissional ele nunca teve interesse próprio, pensava em
ideias para que os arquitetos conquistassem reconhecimento e valorização.
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Ele visava um bem maior para os profissionais, sabia se posicionar de forma
sincera, com dignidade e respeito, conta.
Para o colega e arquiteto Herculano de Almeida Barreto, Fasoli contribuiu muito para a categoria e engrandeceu o SAERGS. Devido ao seu empenho, auxiliou a entidade a conquistar o respeito que tem no meio, em
entidades governamentais, estaduais e municipais, bem como junto ao Crea,
FNA e Fórum Estadual dos Arquitetos, o qual ele foi um dos seus fundadores.
Lúcia afirma, com emoção na voz, que foi um privilégio ter convivido
com Cesar, ter sido sua companheira e esposa. Tínhamos os mesmos objetivos tanto na maneira de projetar como de pensar a respeito da arquitetura. Ele
foi um bom pai, uma pessoa especial e um profissional íntegro que deixa muita
saudade, conclui.
Cesar Fasoli se formou na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), em 1979, desde então já estagiava na Companhia Estadual de Energia
Elétrica (CEEE), onde foi admitido em dezembro do mesmo ano e trabalho por
19 anos. Conforme histórico fornecido pela empresa, ele contribuiu em muitas
obras, entre elas o Centro Administrativo Engenheiro Noé de Mello Freitas,
com 1200 metros quadrados, prédio construído para oficina de manutenção
da CEEE. Fez também reformas e obras nas agências da CEEE de Erechim,
Arroio do Meio, Caxias do Sul e São Francisco de Paula, pavilhões industriais,
além de almoxarifados centrais e a céu aberto como o Estaleiro de Poste da
Gerência de Porto Alegre.
Para estas instalações, Fasoli se dedicou, durante todo sua vida profissional, na colaboração e construção destes prédios, tanto como partícipe do processo de projeto arquitetônico, como na criação e manutenção civil, esclarece
Herculano Barreto. Ele era muito preocupado em ser correto e extremamente
profissional. Sempre visou o bem da companhia, tanto que para ele não tinha
sábado, nem domingo, avalia a esposa.
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Presidentes do SAERGS reunidos em evento comemorativo aos 40 anos da entidade, em 17 de dezembro de
2013. Da esquerda para a direita: Andrea dos Santos, Cícero Alvarez, Lucia Maria Banhos Fasoli (representando o expresidente Cesar Fasoli), Sergio Horst, Eduardo Bimbi, Eduardo Nunes Vieira, Helga Correia Pereira, Hermes de Assis
Puricelli, Luiz Antônio Volcato Custódio, Clovis Ilgenfritz da Silva. Foto de Maiquel Borges. Dezembro de 2013.
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Neste capítulo, apresentamos entrevistas realizadas com personagens
importantes da trajetória de 40 anos do SAERGS. As entrevistas foram realizadas de duas formas: pessoalmente, ou através do envio, por e-mail, de
conjunto de perguntas. Essa diferenciação se deu pela indisponibilidade de
agenda de alguns dos entrevistados ou pelo fato deles não residirem em Porto
Alegre. As entrevistas foram realizadas entre julho e outubro de 2013. As
entrevistas feitas pessoalmente, foram gravadas, transcritas e posteriormente
corrigidas pelos entrevistados. Como buscávamos uma cara de bate papo para
as entrevistas, as perguntas foram organizadas apenas como um roteiro geral.
Tomamos a liberdade de não segui-las quando julgamos conveniente. O critério de escolha dos entrevistados seguiu a seguinte hierarquia: I  ex-presidentes; II  ex-vice-presidentes; III  ex-dirigentes de atuação destacada junto à
entidade; IV  ex-dirigentes que participaram de momentos importantes para a
entidade. A disponibilidade ou o interesse dos ex-dirigentes em participar das
entrevistas foi que o que acabou definindo quem seriam os entrevistados.
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Clovis Ilgenfritz da Silva
Natural de Ijuí (RS). Arquiteto e urbanista formado pela Faculdade de Arquitetura da UFRGS em 1965.
Foi suplente na primeira diretoria da Associação Profissional de Arquitetos (APA) de Porto Alegre de 1969 a
1972 e Presidente da APA de 1972 a 1973. No SAERGS,
foi presidente nas gestões 1974-1977, 1977-1980,
1980-1983, conselheiro fiscal na gestão 1983-1986 e
conselheiro fiscal suplente gestão 1986-1989. Na Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), foi
2º vice-presidente na gestão 1980-1983, presidente
na gestão 1983-1986, delegado suplente representante na Confederação Nacional das Profissões Liberais
(CNPL) e delegado representante na CNPL na gestão
1986-1989.
Entrevista realizada no dia 2 de julho de 2013.

Clovis, fale um pouco sobre a sua trajetória pessoal. Você é natural de
onde? Como se envolveu com Arquitetura e Urbanismo e por que escolheu
fazer esse e não outro curso?
Bruno, é um prazer muito grande falar para vocês, para o nosso Sindicato.
O Sindicato faz parte da minha vida de uma forma bastante forte. Sou natural de
Ijuí (RS). Antes de fazer Arquitetura, o meu pai me dizia de vez em quando que
queria estudar Engenharia, mas meu avô o mandou para Ijuí, junto com os
irmãos, para cuidarem de uma madeireira  a Madeireira Silva  que, na década
de 1970, com a minha participação, passou a atuar também como construtora.
Ijuí ainda era uma colônia.
O primeiro vestibular que eu fiz foi para Engenharia Civil. Primeiro, eu
vim do internato do Instituto Educacional (IE) de Passo Fundo para estudar no
colégio Júlio de Castilhos [em Porto Alegre]. Porque eu queria me preparar um
pouco, me ambientar. Aí eu levei uma bomba no Julinho, na matéria que eu era
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melhor lá em Passo Fundo, que era matemática. Repeti o ano. Disse para o meu
pai, olha, rodei em matemática, mas tenho que fazer tudo de novo. Então eu
repeti o ano, no turno da noite, no novo Julinho, quando inaugurou o novo
colégio  que, aliás, foi projeto do meu ex-sócio, do Demétrio Ribeiro, e da
Enilda Ribeiro. Bom, aí eu terminei o Científico e fiz o vestibular para Engenharia. Levei uma bomba terrível. Fui para Ijuí e disse pro meu pai, olha pai,
rodei, mas já tô arrumando um emprego aqui, em Ijuí mesmo.
A primeira pessoa que eu encontrei, que eu conhecia, era filho de um
gerente de banco lá, o Hélio Adão Greven. Eu encontrei esse arquiteto, e contei
pra ele: olha, rodei e tal, estou procurando um serviço. Aí ele disse: mas tu fez
vestibular pra quê? E eu respondi, para Engenharia. E ele já olhou pra mim, e
começou uma risadinha, aí disse: então vai lá ao meu escritório. E eu comecei
a trabalhar com ele. Era, sem dúvida, o maior arquiteto do Rio Grande do Sul,
porque ele tinha mais de dois metros de altura (risos). Era magrinho, uma figura.
E um ótimo arquiteto. Único em Ijuí.
Aí eu comecei a trabalhar com ele. Me ensinou a desenhar, ajudar a fazer
uns desenhos, porque era tudo a nanquim, e com tira-linhas. Na época, não
havia nem caneta, aquela pena reguladinha e tal era com tira linha. Foi aí que eu
comecei um estágio com ele. E ele, lá pelas tantas, disse viu como tu não
querias Engenharia? Foi bom tu teres rodado. Agora tu vais fazer o que tu gostas,
que é Arquitetura.
E o Hélio me convenceu a fazer a Arquitetura. Eu vim para Porto Alegre,
fiz uns dois ou três meses de cursinho, e estudei com outros colegas e com um
cara chamado Alfredo Gastal. Ele era um desses alunos que sabia tudo. Aí
fomos fazer o vestibular e passei.
No vestibular, havia exame escrito e oral. Havia também desenho
artístico. Colocavam uma série de volumes numa mesa, colocavam uma luz, e
mandavam a gente desenhar a carvão. Folhas enormes. Durante o exame, um
professor passou por mim, olhou, viu que eu estava muito tímido fazendo os
risquinhos. Ele olhou para mim, e disse: mete o carvão aí, cara! Desenha isso,
cara! E eu comecei a bancar o artista. E eu devo ter ido muito bem no desenho
artístico, porque eu passei no vestibular. E o cara que me ensinava, o Gastal,
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rodou. Na segunda época, porém, eles preenchiam 50 vagas, e, quando eu
passei, passaram 22. E eu olhei de baixo para cima na lista e tirei o segundo
lugar. Quer dizer, tirei o 21. E o Gastal, coitado, ficou fora. Mas na segunda chamada ele passou.
Você se envolvia com questões políticas na faculdade, ou mesmo
antes?
É. O meu pai havia sido prefeito. A minha mãe foi presidente da Legião
Brasileira. Ambos funcionavam a mil. Então nós, politicamente, os irmãos e eu,
participamos muito. Muito mesmo, e tínhamos uma visão do social. O pai não
era um cara da esquerda, mas tinha uma visão progressista, realizadora. Ele fez a
usina de Ijuí, o aeroporto, fez um programa pioneiro de fomento à agricultura,
fez uma escola  a primeira escola rural masculina e feminina e com internato,
iniciou a criação de Faculdades (hoje Unijuí). O velho fez coisas incríveis, ficou
marcado.
Nos primeiros dias, eu estava na porta da faculdade, e nós, como bixos,
tínhamos batismo de tudo quanto era jeito. Então, as pessoas estavam fazendo
uma série de manifestações por lá e tal, e eu parado na porta pensei, em voz alta,
bah, mas aqui tem um monte de comunista. Aí o pessoal do centro
acadêmico  Fernando [Lopes] Burmeister e o Oscar [Souza] Trindade (cujo
apelido é Polaco) , quando me ouviram, me interrogaram: olha aqui ô meu, o
que tu és? Vai decidir agora a tua vida dentro dessa faculdade. Eu disse, pô, não
tenho nada contra. E eles, aqui só tem três tipos de gente: bicha, judeu e
comunista. O que tu és? Eu respondi, Ah, eu sou comunista. Eu não sou bicha,
não sou judeu.. . Aí ele disse assim: então vem pro nosso time, vejam que
iniciação.. . (risos). Dali pra frente, eu comecei a trabalhar no Diretório  Centro
de Estudantes Universitários da Arquitetura. Não rasparam minha cabeça.
Eu fiquei de guarda esporte. Eu levava e trazia os sacos. Na época, havia
olimpíada estudantil e era um troço muito bacana. Eu me lembro do Ricardo
Farret, que era o cara dos esportes, dizer vai lá bixo, pega todos aqueles sacos.
Tinha saco com chuteiras e camisetas. Então eu participei muito na faculdade
desde o primeiro momento. Fui sempre do diretório, nunca fui presidente, mas
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até rodei um ano porque eu abusava demais. Houve uma greve chamada a
greve do um terço. Acho que foi a greve mais memorável da história da Arquitetura e da história da UFRGS. Nessa greve, nós queríamos simplesmente
que o Conselho Universitário fosse composto, no mínimo, de um terço de
estudantes. Então, lá havia os catedráticos. Eu fui, do Conselho Universitário da
faculdade, o único representante. Os professores discutiam bravamente. Uns
eram da ala da esquerda, e outros da direita.
Os professores arquitetos, [Emílio Mabilde] Ripoll, Demétrio Ribeiro, Edgar
[Albuquerque] Graeff, entre outros, eram pessoas muito legais. Lembro que essa
greve do um terço foi no ano em que teve Copa do Mundo [de futebol], e eu
estava acampado numa barraca ali naquela rótula na frente da reitoria  foi
construído um canteiro no local por culpa nossa. Ali era um gramado. E o reitor
era o Eliseu Paglioli, que era um cara absolutamente esperto e que sabia trabalhar
com a juventude. Ele nunca se queimou com a juventude. E ele fazia o que ele
queria, ele nos enrolava. Eliseu Paglioli nos viu armando aquela barraca, e, na
barraca, um painel onde estava escrito uma enorme placa que nós fizemos,
escrito estamos acampados em praça pública para mostrar a verdade ao povo.
Vê que pretensão. E ainda entregávamos panfletos.
Nesse dia, me acidentei. Eu estava na barraca ouvindo Brasil x Polônia, se
não me engano, e, quando o Brasil fez o primeiro gol, eu saí correndo da barraca
gritando e caí. Caí por problema de coluna, não sei. Fui para casa, fiquei mais uns
três meses em Ijuí. Fiquei muito ruim. Tive que ir para a casa do colega Fernando
Rocha e do Manuel André da Rocha, que depois nos ajudou a fazer a ATME.
Fiquei uns dias na casa deles e depois meu pai veio me buscar. Fiquei em Ijuí. E o
médico disse, agora tu vais ficar numa 'cama de pau duro'. Ou seja, uma cama
dura (risos). Por isso, eu fiquei lá e acabei perdendo um ano. Mas li muito. Conheci
o Saint Exupéry, li Terra dos Homens, trazido pelo médico Dr. Solon.
Isso significou que eu fui de duas turmas. Até o terceiro ano, eu fui de
uma turma. No terceiro, quarto e quinto (porque o terceiro eu repeti), eu fui de
outra turma. Então eu tenho duas turmas. Eu participei intensamente nessa
época, inclusive da Federação dos Estudantes da UFRGS (FEURGS) e fui franja
da UNE.
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Em 1963, fui coordenador, junto com o Érico [Paulo] Weidle, com o
Fernandinho Rocha, de uma viagem do Brasil a Cuba, junto com o pessoal de
São Paulo, Alfredo [Serafino] Paesani, e outros, e aí a gente foi a um Congresso
em Cuba, que foi memorável. Encontrar com aquele cara lá, o [apontando para
uma foto de Ernesto Che Guevara na parede]...
O Che Guevara...
Eu tive reuniões pessoais com ele. Nós éramos um grupo e eles
elegeram uma espécie de um Comitê de coordenação do Congresso. Cinco
mil estudantes. Eu era um dos que iam nas reuniões que ele fazia, porque ele
era o representante do governo para os estudantes. E o Fidel Castro, como iria
ter, na sequência, um congresso mundial de arquitetos da União Internacional
de Arquitetos (UIA), era o interlocutor com os arquitetos. Foi muito interessante.
E como ele era pessoalmente, Clovis?
Era tudo aquilo que diziam, uma figura humana maravilhosa. Muito
bacana, muito mesmo. Um cara que tinha um carisma, tudo o que dizia era
brincando, com bom humor, gostava de conversar, não tinha nenhuma
pretensão. Era um sujeito simples e sempre muito comunicativo. Ele nos levou
para ver obras do governo. Fez um discurso antológico na abertura com o tema:
o político e o apolítico (será publicado no livro organizado pelo arquiteto e
40

urbanista Cesar Dorfman, 50 anos depois) . Che era ministro da Indústria e
Comércio, e disse, olha, eu não entendo de indústria, mas como eu sou político, entendo mais do que os caras que entendem (risos). E aí a gente politicamente tem muito que fazer. A grande maioria das pessoas não sabe disso,
não usa a política. Política é coisa dos outros.
Essa viagem para Cuba foi uma epopeia, não existe nada semelhante. A
gente saiu daqui num navio alugado dos russos, 15 dias de ida, 15 dias de volta
por esses mares tropicais aí. Foi um espetáculo com 313 estudantes latinoamericanos confraternizando, discutindo as teses do congresso, emulando
40

DORFMAN, Cesar. Havana 63. Porto Alegre: Movimento, 2013.
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politicamente. Em Cuba, foram 15 dias. Uma semana para os arquitetos,
uma semana para os estudantes. Foi a única vez em que os estudantes de Arquitetura de todo o mundo se reuniram.
No período da Guerra Fria, uma das poucas entidades do mundo que
não sucumbiu foi a União Internacional de Arquitetos. E eles usaram isso
porque existia muito arquiteto de esquerda na Europa toda, Estados Unidos
também, os russos, poloneses. Juntava essa caterva toda, a direita tremia.
Então, estava previsto assim. Para que não houvesse mais briga entre os
blocos do Leste e do Oeste, do capitalismo e do socialismo, na Guerra Fria, os
arquitetos resolveram fazer um congresso da UIA num país capitalista e outro
num país socialista.
Haviam realizado um congresso num país socialista e marcaram Cuba
como um país capitalista. Aí, quando chegou a época do congresso, no início
de 1960, Cuba já havia se transformado em país socialista. E queriam desistir do
congresso. E aí nós apoiamos um movimento mundial, um negócio que eu
nem sei explicar. E nós fomos a Cuba. O Fidel mandou alugar um barco russo
de nome Nadezda Krupskaja, que era o nome da mulher do Lênin. Era um
barco de tamanho médio, de turismo. Tinha tudo o que tu possas querer
de bacana, sem nenhum luxo, mas com a tripulação masculina e feminina.
Estudantes russos em férias trabalhavam em auxílio à tripulação. Isso era uma
desculpa para eles viajarem. E o Fidel fez esse movimento, com Che Guevara,
com Osmany Cienfuegos  o Camilo Cienfuegos já tinha morrido , com os
estudantes Joel Baleste, Pedro Galeano, entre outros. Então foi isso...
Mas retornando ao SAERGS.. . Você participou em 1969 da criação
da Associação Profissional dos Arquitetos de Porto Alegre (APA). A ideia e a
iniciativa de fundação da APA, pelo que eu vi nos documentos, parece que
veio de dentro do Instituto de Arquitetos do Brasil  IAB. É isso mesmo?
Sim. No congresso do IAB  na época não havia Sindicato  em Salvador, em 1966. E seguidamente se falava que nós precisávamos de um organismo sindical e tal, mas nunca se tomou uma atitude. E nesse congresso foi
decidido que os arquitetos brasileiros, através da coordenação do IAB, pela
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iniciativa do IAB, estimulariam a criação de sindicatos em todo o país. E aí, passando por quinhentos mil detalhes, nós fizemos os primeiros cinco sindicatos.
41

(Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Salvador e nós) . E aí a gente fez a APA. A
assembleia de fundação teve a presença de trinta e poucos arquitetos. Isso é
42

um detalhe, mas é interessante .
E o Demétrio Ribeiro presidiu a ...
Presidiu a reunião porque ele era o mais velho. E porque era uma pessoa
ilustre, era o nosso guru. Mas tinha ainda Miguel Pereira, Irineu Breitmann,
Cláudio Araujo, Nelson Sousa e outras pessoas importantes, que já eram dirigentes do IAB e sempre nos apoiaram.
Há pessoas que chamam a APA de associação pré-sindical. Nos
documentos o nome oficial é Associação Profissional dos Arquitetos de Porto
Alegre.
Tá bom, é isso. É que a gente dizia que era uma associação pré-sindical.
E aí nós fizemos a APA. Fui duas vezes presidente da APA. A APA teve três
43

diretorias de dois anos .
Os documentos mostram que o primeiro presidente foi o Breno Falcão da Motta, pelo menos na ata de fundação da APA.
É isso mesmo.

41

Os primeiros sindicatos de arquitetos criados no país foram: I  Sindicato dos Arquitetos de São Paulo (março de 1971); II 

Sindicato dos Arquitetos da Bahia (dezembro de 1971); III  Sindicato dos Arquitetos do Rio de Janeiro (março de 1972); IV 
Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul (novembro de 1973); V  Sindicato dos Arquitetos de Pernambuco
(novembro de 1976).
42

A fundação da Associação Profissional de Arquitetos de Porto Alegre foi realizada em 1969. Há ambiguidade sobre a data

de realização da reunião de fundação. O livro de presenças registra como data da Assembleia Geral de fundação da APA o
dia 28 de outubro. A ata da reunião apresenta a data de 3 de dezembro. Assinam a ata de fundação 33 profissionais.
43

Aqui há um engano, pois se passaram quatro anos entre a fundação da APA (1969) e do SAERGS (1973). Até onde

pudemos identificar na documentação a APA contou com apenas duas diretorias. Uma presidida por Breno Falcão da Motta
e outra presidida por Clovis Ilgenfritz da Silva.
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Vi que há nas atas a indicação de que a segunda diretoria da APA
contava com Cláudio Roberto Zoratto D'Afflitto Casaccia, Antônio Bortolozzo, José Guilherme Piccoli, Ruy Octávio Florin, dentre outros, e você como
presidente.
Foi em 1969 que começou a APA, e em 1973 foi a [assinatura da] carta
sindical. Em 1974, a primeira diretoria. E eu fui três vezes presidente do SAERGS.
Isso, das três primeiras gestões do SAERGS.
E, após a terceira gestão, eu saí da presidência e fui pra Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas  FNA, em substituição ao [Alfredo Serafino]
Paesani. Então, eu fui da APA, do Sindicato, da Federação, da Intersindical e da
CUT [Central Única dos Trabalhadores].
É notório que o Demétrio Ribeiro era um sujeito à esquerda. O fato
de o Demétrio Ribeiro presidir a reunião de fundação da APA, indicava um
alinhamento político-ideológico do grupo ou isso foi um mero acaso?
As duas coisas. Não era por acaso que escolhiam ele. Porque a maioria
pensava como ele. Mas as pessoas que tinham outra visão, como por exemplo,
José Guilherme Piccoli, Antônio Bortolozzo, Glenda Pereira da Cruz, Luiz
Antônio Volcato Custódio, Hermes de Assis Puricelli, entre outros, nunca
tiveram bronca por isso. Pessoas como ele, e também o Edgar [Albuquerque]
Graeff, eram pessoas muito queridas pelos estudantes. Tanto que, na faculdade,
existia uma guerra contra a esquerda, feita pelos professores que vinham da
Engenharia. Eles não tinham uma boa relação conosco. Com exceções.
O pessoal sofria na mão dos professores da Engenharia?
Muito. Eu peguei uma bomba em Cálculo.. . Só pra te dar um detalhe.
Sempre havia prova oral e eu precisava de muito pouco pra passar. Já estava
revoltado com isso, porque por dois ou três décimos eu teria passado. Aí, o
professor Ary Nunes Tietbohl  se tu falares com outros vais ouvir falar dele ,
nós colocávamos sabão nas escadarias para ver se ele caía. Ele nos via lá de
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cima, agarrava no corrimão e descia. Aí eu terminei de fazer o exame oral, me
lembro que estava também o Jorge [G. de Magalhães] Francisconi e outros
caras, quando eu terminei a prova oral, eu fui bem. Eu o cumprimentei, dizendo,
professor, muito obrigado e tal, quer dizer que eu passei? Eu precisava de um
pouco mais de um. Então eu perguntei, que nota o senhor vai me dar? E ele:
qual é o máximo do mínimo? E eu disse: o máximo do mínimo é um. Então
você vai tirar um. Mas aí vão faltar alguns décimos, eu disse. Repete o ano,
ele disse, com o maior prazer. Na sequência, vinha o Francisconi. E fazia e ele
retrucava. Aí o Francisconi dizia, mas está certo. O Francisconi foi se irritando,
pegou todo o giz e atirou nele (risos). Claro, rodou também.
Então, a gente teve na escola uma participação intensa, em todos os
níveis. E isso me levou a ter participação no IAB. No IAB, a gente era sócio
aspirante, como estudante. Quando criamos a APA, eu já estava formado há
algum tempo, me formei em 1965.
O ano de 1969, da criação da APA, foi também o ano da entrada
do ditador Médici no poder no Brasil. Este é o ano do endurecimento
da ditadura. O pessoal não tinha receio de se envolver com entidade de
classe, principalmente a associação profissional, com a finalidade de formar
sindicato?
Já estava havendo alguma movimentação sindical no Brasil inteiro, mas
ainda predominantemente do chamado velho sindicalismo, que nós chamávamos de sindicalismo pelego. Esse sindicalismo serviu pra mostrar a
necessidade de criar outro tipo de sindicato, que nós chamávamos de
sindicato livre, autêntico, que não era atrelado ao poder. Porque o sindicalismo
no Brasil, a própria lei sindical, ela é inspirada na carta do fascismo, da Itália, da
Carta del Lavoro. Então, o sindicalismo tinha essa faceta de ser correia de
transmissão dos governos. Sempre foi. Quer dizer, diziam Jango [João Goulart] é
uma pessoa democrata porque vai tomar chimarrão com os dirigentes das
federações, das confederações. Mas claro, eles faziam o movimento, mas eles
eram franja do governo. E, nessa época, isso nos estimulou a pensar em outras
coisas, porque os sindicatos eram atrelados, eles brigavam entre si, jogavam a
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população a brigar entre si, mas acabavam elegendo alguém deles, porque não
existia partido com maioria de esquerda. Era tudo farinha do mesmo saco.
Então eu posso te dizer: havia, sim, um receio. Tanto é que, quando nós
recebemos a carta sindical, foi um negócio superbacana, porque eles deram a
carta sindical em reconhecimento à qualificação que nós tínhamos como
pessoas, como gente que estava querendo fazer as coisas bem feitas para os
trabalhadores e para o país. Nessa época  talvez um pouco mais tarde  uma
das pessoas que tinha uma presença muito forte no governo era o Nelson
Marchezan, que foi Secretário do Trabalho/RS, e a quem eu e outros chamávamos de estafeta de general, porque ele sempre foi o líder desses
governos militares.
E ele foi ao Sindicato prestigiar, não me lembro se foi com o Guido
Moesch, delegado regional do trabalho. Depois veio o Carlos Chiarelli, que era
delegado do trabalho e, numa segunda eleição do Sindicato, nesse período
bravo, acho que era do Médici, o Chiarelli me chamou na Delegacia do
Trabalho, e disse, olha, estou encarregado, sabes que nós somos um governo
militar e tal, e a chapa que vocês organizaram tem muito comunista. Não dá, eu
sei que você é um jovem, mas tem que tirar o [Carlos Maximiliano] Fayet, o
fulano, o beltrano, o não sei quem da chapa. E eu também era pra sair. Vocês
têm que fazer uma chapa que eu consiga que eles depois aprovem. Aí ele me
pediu pra fazer isso e eu disse pra ele: olha, eu prefiro que o senhor diga que
nós não podemos concorrer, mas diga isso publicamente. Eu quero que o
senhor me proíba de ser candidato junto com essas pessoas. E ele se apavorou,
acho que fizeram reuniões internas, e ele me chamou e disse pode registrar a
chapa. Foi um sucesso isso, foi muito bacana.
No pronunciamento da entrega da carta sindical, o Guido Moesch diz
assim: um sindicato autêntico deve ser um órgão de colaboração, não pode
ser um órgão de contestação. Deve ter independência, mas não pode usar
essa independência só para contestar.
E isso que ele foi bacana conosco. Foi condescendente (risos). E teve
um outro capítulo dessa história toda.. Já no período de 1979, 1980...
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Nas nossas sucessivas diretorias, resolvemos mostrar como é possível, mesmo contrariando as políticas dominantes, realizarmos um programa que buscava
atingir a todos os sindicalizados, como, por exemplo, a montagem de uma assessoria jurídica para os arquitetos e urbanistas, seus escritórios e demandas não
resolvidas via Crea/RS [Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura]. Foi um
sucesso a contratação e assessoria do [advogado] Dr. Marco Túlio De Rose. Além
do Dr.Túlio, nossa secretária Madalena Borges, que estava cursando Direito,
colaborou neste trabalho secundada por sua irmã Sandrinha Borges.
O Sindicato  e, posteriormente, a FNA  criaram um jornal tabloide
produzido mensalmente para os 32 mil arquitetos de todo o Brasil. Foi a Folha
Sindical, cujo redator era o jornalista Rafael Guimarães. Divulgava, emulava com
todos os arquitetos, foi muito importante, não só na aglutinação da categoria,
como divulgava com qualidade e transparência.
Foi feita uma campanha bem sucedida de imagens, a começar pela
nossa logomarca  uma produção do colega Cláudio Fischer. E, sob o comando do Luiz Antônio Volcato Custódio, foi bolada uma campanha de divulgação
com a marca: construa certo, contrate um arquiteto, com a brilhante participação do cartunista Santiago. Produzimos panfletos, adesivos, inclusive um
azulejo patrocinado pela fábrica Eliane. Esta campanha foi um sucesso e, hoje, o
SAERGS volta a usá-la, inovando com anúncios em meios de comunicação
(jornais, rádios).
Isso foi mais ou menos no período das greves do ABC paulista?
É. O advogado do ABC, que era um dos principais colaboradores
daquela luta com o Lula, virou ministro da ditadura. De repente, ele se bandeou.
E nós queríamos o reconhecimento da nossa Federação junto à CNPL
[Confederação Nacional dos Profissionais Liberais]. E aconteceu um fato assim,
próprio de ditadura. Disseram que não, que esses aí são comunistas e não
mesmo. Mas esse cara tinha uma formação tão sólida, tão interessante. Ele tinha
uma visão dos movimentos, ele trabalhou diretamente no ABC e, de repente,
foi ministro do Trabalho... e o assunto chegou nele, que a Confederação foi lá
dizer que não era pra aprovarem a nossa filiação. Então nós insistimos e ele
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disse, não, eles vão se filiar. Nós vivemos num país plural. E ele nos salvou,
mandou filiar, e aí foi mais uma vitória da nossa persistência.. . Nós brigamos por
isso, coordenados pelo presidente da FNA.
Aí nós fomos para a CNPL, com a qual nós tínhamos grandes reservas,
pois era uma direitosa total. E eu e o Paesani ficamos lá um ou dois anos levando paulada de tudo que foi jeito, mas eles acabaram gostando de nós. Eles
diziam, como é que uns caras como vocês, que a gente já aprendeu a gostar,
pensam tão diferente? E assim foi. Quem comandava a Confederação eram os
contabilistas ligados àquela filosofia colaboracionista com o governo. Então, o
Sindicato e a Federação tiveram momentos históricos. Na sequência, participam na CNPL, que eu me lembre, o Newton Burmeister e o Eduardo Bimbi.
Eu estava vendo nos noticiários e nas informações do Sindicato
que, entre o final da década de 1970 e meados da década de 1980, que o
SAERGS se envolvia muito com a luta sindical em geral, não tratando somente das questões específicas da categoria dos arquitetos. Por exemplo, se
envolvia muito com os sindicatos dos bancários, no período do Olívio Dutra,
há manifestações dos arquitetos em apoio a lutas sindicais do ABC. Como
era esse envolvimento?
Isso, quem sabe, seria o maior avanço político dos arquitetos. Os arquitetos eram profissionais ditos liberais. Uma grande parte, entretanto, já eram
empregados  o que justificava a existência do Sindicato , uma parte pequena, muito pequena, de empresários, e uma grande parte de autônomos.
Eu fui autônomo, porque havia sido detido várias vezes, respondido a
processos por ter ido para Cuba, porque eu tinha isso, tinha aquilo. Então, eu
não consegui fazer nenhum concurso público, mesmo tendo um padrinho
que era ministro de Obras e Viação, o Clóvis Pestana, que é lá de Ijuí. A família
dele é de Ijuí. O pai dele era patrono de Ijuí, Augusto Pestana, e era amicíssimo
do meu pai. Quando ele ia para a região, ele ia lá para casa. E ele era um cara
liberal. De direita. Ele dizia: governar é fazer estradas. Ele tinha livros sobre
planejamento, era um apaixonado por uma coisa que até hoje não acontece
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no Brasil que é o planejamento estratégico. Ele tinha uma visão. Ele foi ministro
do Eurico Gaspar Dutra, lá atrás, e depois do Jânio Quadros, em 1961.
Em 1965, 1966, depois que eu me formei, ele era alta figura do governo.
Um dia ele me ligou, ligou para o meu pai, ligou não sei para quem, e disse, diz
para o Clovis ir lá na Secretaria de Obras e Viação (eu gostaria muito de lembrar
o nome desse secretário, que foi um cara superdemocrático...) e diz para o
Clovis se inscrever que tem concurso para arquiteto. E eu fui fazer. Ele era meu
padrinho. Eu tenho admiração por ele, respeitando essa questão da política. O
Pestana, ele ia lá para casa, discutia conosco. O primeiro episódio das grandes
discussões políticas minhas com os meus irmãos (Ruben, Iara, Renato e eu),
ainda muito jovens, foi com ele. E com os meus pais (Ruben e Odila). Depois,
apareceu a fase do Lula, que algumas vezes ia lá para casa, e o pai se encantou
pelo Lula (risos)? Minha mãe, todo mundo. Discutia muito cooperativismo com
o Ruben, meu irmão, em função da Cotrijuí [Cooperativa Tritícola].
Mas aí eu não consegui fazer concurso, porque trancava na Secretaria de
Administração do Estado. Faziam as inscrições, havia vários concursos naquela
época, quando começou a fase do milagre brasileiro, que foi a década de
1970, mas a ditadura estava ali, atenta. Eu chegava na Secretaria de Administração e eles cortavam. Eu fui cortado umas quatro, cinco vezes. Então, eu
falei, não tem jeito, eu vou ser autônomo.
Fui arquiteto autônomo durante mais de trinta anos. Tinha escritório,
inicialmente com a Ignez D'Avila e o Ruy [Octávio] Florin. Não teve saída.
Fizemos muitos projetos e obras, em especial para conjuntos habitacionais, no
início do BNH, para o interior do estado. Para Ijuí, Cruz Alta, São Luiz Gonzaga,
Santo Ângelo, Porto Alegre, para minha região de origem, e para a fronteira, para...
Já nas décadas de 1970, 1980, ampliamos nossa equipe com a presença
do meu irmão economista Renato (falecido em 1993) e o velho Demétrio
Ribeiro. Fundamos a Arquiplan  Arquitetura e Planejamento  depois a Arquiplacepa (com a inclusão da economia com o Renato e o Alceu Bicca).
Fizemos muitos projetos para o desenvolvimento de prefeituras, Planos
Diretores. Cito esses assuntos porque, a rigor, todos os sócios e mais uma
razoável equipe multidisciplinar (como, por exemplo, Paulo [Renato Silveira]
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Bicca, Paulo [Roberto] Baggio, entre muitos outros) faziam arquitetura urbanismo, engenharias, nos intervalos das lides sindicais, IABistas e políticas.
Houve um tempo em que nosso Escritório se confundia como subsede das
ações políticas (PT, PMDB, PCzão...). Foi um tempo profícuo... Nesse tempo, fui
também professor da Faculdade de Arquitetura da UFRGS e me orgulho de ter
sido paraninfo da turma de 1976, depois da primeira turma da [Faculdades]
Canoenses e, em 1992, da Arquitetura da UFRGS de novo.
E o seu envolvimento com os outros sindicatos?
Quando nós começamos a participar como Sindicato, nós tínhamos
que ser um sindicato pra valer. Fizemos um trabalho de aproximação.
Começamos a ir através do Olívio Dutra, do João Paulo do [sindicato dos
trabalhadores da indústria do] Vestiário, do Paulinho, dos propagandistas, de
laboratórios, e outros colegas, como José Luiz Carneiro Cruz (falecido), Namir
Bueno, Roni Silveira, Mauri Meurer (falecido), Gildo Lima (falecido), Luiz Setineri
(Saroba), Idália Martins, Selvino Heck e tantas pessoas..
Nessa época, começamos a nos aproximar do Sindicato dos Bancários.
Fizemos um trabalho para a Intersindical, em 1979, antes mesmo de existir o PT.
Fizemos o trabalho da Intersindical, participamos da carta do 113, marcou
a época pré-CUT. Nosso Sindicato assinou aquela carta histórica para o movimento sindical brasileiro. E nós conseguimos colocar no nosso meio,
sindicatos rurais, de trabalhadores rurais. E houve um avanço muito grande do
sindicalismo autêntico. Nessa época, nós nos aproximamos de tal forma, que
começamos a conviver com bancários, de repente com metalúrgicos, com o
sindicato do vestuário, com o sindicato dos vendedores propagandistas, de
remédios. E puxamos para esse negócio  isso é histórico  uma área que já
nacionalmente estava fechando conosco e que também fez sindicatos, que
era a área da engenharia. Então a engenharia tinha também a Sociedade de
Engenharia e o Sindicato dos Engenheiros. E o Sindicato dos Engenheiros, no
seu nascedouro, era muito semelhante ao nosso.
No Rio de Janeiro, por exemplo, o cara que mais trabalhou isso foi o Jorge
Bittar, do Sindicato dos Engenheiros. Em São Paulo, o [arquiteto e urbanista]
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Alfredo Paesani, a [arquiteta e urbanista] Clara Ant e outros líderes começaram
também a se juntar com o sindicalismo da produção. Porque nós éramos sindicato de uma categoria universitária, e só nós estávamos lá. Aí, de repente, nós
conseguimos, aos poucos, o apoio dos engenheiros. E os engenheiros foram para
a Intersindical através de um dos maiores líderes dos engenheiros aqui do estado,
que era o maior engenheiro de som do Rio Grande do Sul, o Homero Simon.
O Homero Simon, nós, o Sindicato dos Psicólogos, me fogem agora
outros  mas havia um sindicato da área universitária  os sindicatos dos trabalhadores de serviços e de produção. E havia os sindicatos da área da produção
rural e da produção urbana. Eu lembro perfeitamente das reuniões da Intersindical. A gente fazia reuniões no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Brasília,
Belo Horizonte, Recife, Salvador e isso foi crescendo. Em 1979, nós resolvemos
fazer um congresso brasileiro do sindicalismo autêntico. Patrocinado, sabe por
quem? Pelo Oscar Niemeyer. O Oscar não era o patrocinador, mas ele era o
presidente de uma entidade formada durante a ditadura contra a ditadura, feita
pelo PCzão [Partido Comunista Brasileiro], que era o Cebrade [Centro Brasil
Democrático]. Hoje seria uma fundação; a entidade existia para lutar contra a
ditadura e lutar pela abertura, pela Anistia... E, vendo o nosso movimento, eles se
interessaram em patrocinar.
Nós fizemos um Congresso Brasileiro de Sindicatos em Gragoatá, em
44

Niterói (RJ) . Nessa reunião, foi feito um trabalho de convocação do sindicalismo pelego e do sindicalismo autêntico. Entre os autênticos, lideravam o [Luiz
Inácio] Lula [da Silva], o Olívio, o Jacó Bittar... um monte de gente muito bacana.
E dos outros, aqueles velhos pelegões que chegavam a ser lanudos (risos), da
área das confederações, todos eles muito bem nutridos, bem arrumados,
cheios de firulas e cuidados especiais. E nós gozávamos disso. Claro que não
eram todos, mas eles já estavam elitizados. Nessas reuniões, que duraram três
ou quatro dias, não houve acordo. O discurso era diametralmente oposto.
Então, nós tínhamos um convívio civilizado que marcou esse momento, mas
nunca mais se tentou fazer.
44

Não era exatamente um Congresso, mas o Encontro Nacional de Dirigentes Sindicais, realizado no ano de 1979 no bairro

de Gragoatá, no município de Niterói  RJ.
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Pela Intersindical, nós estávamos querendo formar a CUT. Participamos
efetivamente da fundação da Central. Eu fui da primeira diretoria junto com o
Alfredo Paesani e com a Clara Ant. Nós fomos da diretoria nacional ou coisa
que o valha, não da executiva da CUT. Lá eram o Lula, Olívio, Jacó Bitar e tal..
O Lula chegou a frequentar a sede do SAERGS da Rua José do
Patrocínio, em Porto Alegre?
Sim, ainda vou achar umas fotos dali. As reuniões sindicais aconteciam
no Sindicato dos Bancários  que era muito visado, inclusive pela polícia, e
volta e meia nós tínhamos que fugir. As reuniões aconteciam ali ou no Sindicato do Vestuário, que era o nosso QG. Muitas vezes, a polícia cercou, ficava lá
na frente.. e nós reunidos lá dentro, conspirando contra a política dominante.
Mas eles nunca chegaram a entrar, bater, só nas ruas, passeatas..
Bom, o Lula estava numa reunião dessas, e eu estava muito saliente,
dando palpites e falando, e o Homero Simon, que também era da engenharia e
tal. Aí eu vi o Lula  e eu vi, não me contaram  pegou o Olívio, e vem cá, qual
é a desses caras aí? Quem são esse caras aí? Isso é tudo 'burguesinho' (risos).
E ele ainda brincava conosco, era um sacana. Aí o Olívio explicou, esses aí são
os que vêm da área universitária, a maioria está empregado e tal, e eles estão
fechando muito conosco. Com o tempo, eles reclamavam quando não estávamos.
Os arquitetos participaram da Intersindical, nessa famosa carta dos 113, e
depois nós fomos formar a CUT. Se não me engano, foi em 1980 que a gente
propôs a CUT. Fizemos a Conclat [Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras]. Lá, ainda participaram remanescentes daquela reunião de Gragoatá,
pelegos e pessoas desse tipo. Aí houve uma briga durante a Conclat, que foi
realizada na Praia Grande, ali em Santos, num grande centro de eventos que estava em construção45. E eles nos emprestaram aquilo e havia uns lugares muitos
precários. Durante esse encontro, houve brigas, de soco, de se engalfinharem.
Havia pedras de construção no local, e alguns começaram a atirar pedras. Lem45

A 1ª Conferência Nacional da Classe Trabalhadora  Conclat ocorreu em 1981, em Praia Grande  SP. A CUT seria

fundada em 1983 no 1º Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, em São Bernardo do Campo  SP.
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bro que nós corremos para fazer uma reunião do movimento num banheiro, e
eles para outro banheiro. Então as duas grandes alas se reuniram dentro dos
banheiros, e aí não deu para fazer a CUT. As duas puxaram a descarga.
Em 1983, foi convocada uma nova assembleia em São Bernardo, no
46

ABC Paulista, só dos autênticos. Foi aí que se criou a CUT . Na criação da
Central, nós participamos da primeira diretoria, eu me lembro desses três
nomes comentados anteriormente, o que já era muito para a nossa categoria.
Eram o Alfredo Paesani, a Clara Ant e eu. Então, nós participamos efetivamente
desse movimento.
O que aconteceu com as pessoas desse movimento... Quando terminavam as reuniões sindicais, nós íamos, quase sempre, aqui na volta do
Mercado Público, no único restaurante que ficava aberto até mais tarde, que era
o Treviso. Tomávamos uma cerveja, comíamos um sanduíche, e aí começava
a discussão. Nesse meio tempo, houve aqueles famosos movimentos em
São Paulo, do ABC, onde os metalúrgicos obtiveram, através das greves, imemoráveis vitórias junto à Fiesp, que ainda é o maior antro do grande capital
brasileiro. E eles conseguiam avanços através das greves, e a Fiesp cedia certas
coisas. Um mês ou dois depois, o governo ditatorial julgava a greve, porque
entendia que aquele acordo entre Fiesp e sindicalismo do ABC não valia
porque havia sido feito sob pressão... Quer dizer, a Fiesp assinava de um lado e
recorria ao ministro da época, Murilo Macedo, e ele anulava os efeitos do
acordo. O sindicalismo era uma força fantástica que lutava contra a ditadura e
pela anistia. Nós tínhamos uma força reconhecida popularmente. A igreja tinha
uma ala progressista, de onde surgiu o Frei Betto, o Leonardo Boff. Tanto é que,
aqui no Rio Grande, em alguns lugares do interior, quando nós começamos no
movimento sindical e na formação do PT, nós nos abrigávamos nas igrejas, com
padres progressistas. Eles nos davam pouso e comida. Uma vez, em Santiago
(RS), acordei literalmente ao lado da esfinge de Jesus. Estava bem protegido...
Aí o Lula dizia, pois é, nós somos um movimento vitorioso. Ele e outros,
mas o Lula é que começou com isso.. . Então dizia: nós temos que ter poder.
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Poder é quem está no governo. E aí começou o movimento de criar um
partido (em plena fase da luta pela anistia). Foi uma luta que não sei se dá pra
descrever, mas foi o desafio dos desafios. Tanto é que partidos comunistas,
a esquerda da época, foram contra, acharam que o que queríamos era
impossível. Entre os contras, estava um dos gurus da juventude vindo recém
do exílio  o FHC [Fernando Henrique Cardoso].
O PT foi mesmo um partido surgido genuinamente do movimento
sindical...
E com a adesão do movimento dos intelectuais. Sérgio Buarque de
Hollanda.. Mais outras personalidades que vieram para o PT. Mário Pedroza,
Francisco Weffort, José Dirceu, Luís Eduardo Grinhaldt, Luiz Gushiken (falecido),
Apolônio de Carvalho, e outros caras especiais. E o pessoal da esquerda não tão
ortodoxa. Porque a esquerda era dominada pela visão, tanto nos sindicatos
quanto na política, dos congressos russos. A URSS fazia o congresso e aquilo
passava a ser o vade mecum para a temporada. Nesse aspecto, acho que o PT
sofreu um certo retrocesso político-democrático, quando começou a fazer um
congresso ao invés de fazer o que vinha fazendo, que eram Encontros Nacionais. Quando o PT fez um congresso nos moldes dos congressos da União
Soviética, começou a diminuir a democracia. Começou a aparecer o ortodoxismo daqueles que diziam que a classe trabalhadora tinha que ter quem a
comandasse. Então nós éramos dirigentes da classe trabalhadora, o que era um
grande desvio da gênese política do PT: Todos tem vez e voz, quem não faz a
política, sofre a política. Sempre defendi o PT de massas, amplo e democrático. Esses valores e princípios valem para mim, para movimento sindical.
Que avaliação você faz do Sindicato dos Arquitetos depois do seu
distanciamento da entidade? Dos rumos que o Sindicato tomou com o
desenrolar das atividades?
Acho que o Sindicato cumpriu um papel histórico fantástico, não só
quando eu estava lá ligado e tal, mas continuou depois, com as direções aqui
do estado, de outros estados, da Federação. Nós tínhamos uma influência mui293

Sindicato dos Arquitetos no Rio Grande do Sul: memórias de quatro décadas (1973-2013)

to forte no Brasil. Tanto é que o Paesani foi o primeiro presidente da Federação.
Eu fui o segundo, o terceiro foi o Burmeister, que era daqui. O quarto ou quinto
não sei, foi um colega daqui, que foi duas vezes presidente da Federação, o
Eduardo Bimbi, depois o Ângelo [Marcos Vieira de] Arruda, de Mato Grosso do
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Sul . Então, nós do Rio Grande do Sul tivemos muita participação, não só no
movimento sindical, como no PT. O Sindicato continuou na sua trajetória, fez
um trabalho muito bom, teve e tem um trabalho de fortalecimento da categoria. Às vezes teve uma ou outra dificuldadezinha com o IAB mas, aos tapas e
beijos, fazem muitos movimentos juntos, não só na área intelectual, mas na
questão social e profissional com as demais entidades (Abea, Asbea) e o CAU
[Conselho de Arquitetos e Urbanistas].
O Sindicato, de 1975 em diante, foi o responsável pela proposta de
Assistência Técnica à Moradia Econômica  a ATME. Teve o apoio, na época, do
Crea, que era dirigido pelo geólogo Flávio Coulon, e que tinha um cara que depois foi presidente do Crea, que era o Alfredo [José Chagas] Porto Alegre, e depois teve outro, que foi o José Albano Volkmer, que tinha nas suas hostes pessoas como Carlos Maximiliano Fayet, Cláudio Casaccia, Burmeister e outros.
O programa ATME é, sem dúvida, uma das maiores conquistas nos últimos 30, 40 anos. Feito sempre com a participação do IAB/RS e da FNA, patrocinado pelo Crea/RS é hoje a Lei 11.888/2008. Após mais de 30 anos de lutas,
os arquitetos buscam implementar esta lei, que costumávamos chamar de SUS
da arquitetura.
Registrado o projeto de lei por mim como deputado federal pelo Rio
Grande do Sul em 2001, e, depois, continuado pelo arquiteto Zezéu Ribeiro,
deputado federal pelo estado da Bahia, com a colaboração técnico-parlamentar do arquiteto Paulo Soares, do contabilista Helmut Leonardo Volkmann, do
advogado Manuel André da Rocha, entre outros. Hoje, está sendo motivo de
negociação das entidades dos arquitetos, com o CAU, para patrocinar a exis-
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tência de um escritório executivo que, finalmente, execute um projeto piloto
em uma ou mais cidades, para comprovar sua viabilidade.
Acho que vale, Bruno, contar aqui uma experiência feita em 1986 no
governo municipal do prefeito [Alceu de Deus] Collares  com quem, aliás,
concorri como candidato a vice do Raul Pont para a prefeitura, na eleição
isolada de 1985. Collares desejava fazer a regularização de muitas construções,
a maioria habitação popular, e como dirigentes sindicais, fizemos um acordo
com o prefeito para que os arquitetos executassem essas regularizações com
projetos reais, a serem aprovados e registrados na prefeitura. Foi uma ótima
experiência, pois através de dois arquitetos (Luiz Antônio Custódio e Maria Inez
Bay) coordenando o processo, foram inscritos 70 arquitetos que fizeram mais
de 700 regularizações em poucos meses. Foi uma prova de que as famílias não
só necessitam desses serviços como o apoiam, o solicitam.
Me orgulho, gosto de ser arquiteto, e tenho a alegria dos dois filhos que
tive com Lorena Holzmann, Tiago (42) e Camilo (38) serem arquitetos. Tem ainda a filha do segundo casamento com Ana Céris Santos, Ana Letícia (13), que,
pelo que fala, será designer.
Podemos dizer que o Sindicato teve um papel histórico muito importante e que desenvolve até hoje. Houve uma época em que o Sindicato
teve uma espécie de recaída, por problemas político-ideológicos, e que foi
retomado. E vocês, hoje, a tua participação, Bruno, a do Ortiz [Adriano Adams
de Campos], a do nosso Cicero Alvarez e de outros colegas é maravilhosa. É
uma participação que nos orgulha e eu acho que o Sindicato continua tendo
um papel muito importante.
Eu diria, sem medo de ser mal entendido  ou com medo  que o sindicalismo dos arquitetos sofre muito as dificuldades de não ser um sindicato da
produção. Então nós, nos grandes dissídios  e nós participamos muito deles  a
tendência é fazermos o dissídio junto à categoria que a gente está trabalhando, a
majoritária, que é professor, metalúrgico. Compreende? Então, quem vem fazer o
dissídio aqui onde trabalho quase sempre é o Sindicato dos Eletricitários e,
eventualmente, o Sindicato dos Engenheiros, pois a maioria aqui são engenheiros
mesmo. Eu acho que o Sindicato tem uma tarefa gigantesca pela frente.
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O Brasil ainda não se definiu de forma clara. Nós somos um país que depende de uma classe dominante, que é aquilo que o Getúlio Vargas denunciou
na carta testamento: as forças ocultas. Hoje, essas forças ocultas, com o período
Lula, se encolheram. Mas agora elas estão voltando de uma forma sinistra,
perversa, criminosa, canalha, tudo o que puder. Porque são forças que vêm de
longe, não só do país. Então, os sindicatos novamente irão ter um papel de defesa
do Brasil e de defesa dos interesses da classe trabalhadora, que está um pouco
adormecida também, embora as muitas conquistas da última década (lutávamos
por um salário mínimo de cem dólares e, hoje, são mais de trezentos).
Hoje, possivelmente, esses movimentos comecem a voltar. Porque
estão querendo tirar as poucas conquistas feitas nesses períodos para voltar
para a direita. Então, o Sindicato desempenhou um papel importante na luta
contra a ditadura, na luta pela anistia e pelo crescimento da consciência
política dos trabalhadores, em especial (junto com o IAB) pela afirmação do
trabalho do arquiteto urbanista. As conquistas na Constituição de 1988, com a
Lei do Estatuto das Cidades, com a lei nascida no SAERGS em 1976  a
Assessoria Técnica Gratuita  e, mais recentemente, a criação do CAU.
Acho que o Sindicato tem que continuar tentando participar desses
movimentos, porque, recentemente, também houve uma divisão muito
grande. O sindicalismo começou a se dividir, a ter muitas centrais. Isso tem sido
um problema também, mas é fenômeno próprio do crescimento. Então começamos a ver os líderes, os sindicatos em função de um líder. Mas a CUT
ainda me parece ser a central mais autêntica, mais objetiva, mais comprometida com os movimentos da classe trabalhadora.
Valeu muito o sindicalismo junto com as entidades representantes dos
arquitetos. Valeu muito realizar o impossível elegendo um metalúrgico que
assinou estas leis...
Finalmente, quero dizer aos colegas que minha vida, principalmente nas
décadas de 1970 à 1990, se confunde com o turbilhão que foi ser sindicalista.
Por isso, junto com outros sindicalistas, iniciei na participação político-partidária
me tornando, em 1988, vereador de Porto Alegre, o que se repetiu por mais
duas legislaturas, com os cargos de Secretário do Planejamento Municipal e,
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posteriormente, Secretário da Coordenação e Planejamento do Estado do Rio
Grande do Sul. Fui à luta política, inclusive como deputado federal, tudo função
de ter sido sindicalista e acreditar em alguns desafios que pareciam impossíveis.
Por isso, sonhar é preciso.. . Em arquitetura, cada projeto, cada obra, é
um renascer.

Newton Burmeister
Natural de Vacaria (RS). Arquiteto e urbanista
formado pela Faculdade de Arquitetura da UFRGS em
1965. No SAERGS, foi conselheiro fiscal suplente na
gestão 1974-1977, vice-presidente na gestão 19771980, delegado representante na gestão 1977-1980,
conselheiro fiscal titular na gestão 1980-1983, delegado representante suplente na gestão 1980-1983,
coordenador do Departamento de Desenvolvimento
Profissional na gestão 1980-1983, representante titular
no Crea/RS na gestão 1980-1983 e conselheiro fiscal
titular na gestão 1983-1986. Na Federação Nacional
dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), foi 1º vice-presidente na gestão 1983-1986 e presidente na gestão
1986-1989.
Entrevista realizada em 4 de julho de 2013.

Antes de falarmos do Sindicato, conte-nos um pouco de sua trajetória pessoal. Você é natural de onde? Por que resolveu fazer Arquitetura e
Urbanismo?
Essas histórias de vida são sempre complicadas (risos). Eu comecei a
minha caminhada frequentando a Escola Militar de Agulhas Negras. Fiz
aqui, em Porto Alegre, o Colégio Militar, depois fui para o Rio de Janeiro, na
Academia Militar, e vi que lá não era o meu pedaço (risos). Se tudo desse certo,
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em trinta anos eu seria general, uma determinação de vida muito drástica,
porque estava tudo marcadinho. Para quem tem inquietações isso é muito
ruim, o bom é não saber muito bem onde vai chegar, mas se quer chegar em
algum lugar.
Eu sempre tive muita habilidade para o traço, para o desenho. Era algo
que me destacava, inclusive, na Escola Militar. A matéria de Geometria Descritiva eu tirava de letra. De uma determinada maneira, um certo pendor pela
arte, pelo desenho, foi o que me fez caminhar em direção à Arquitetura porque
era, no contexto das profissões, a que mais se aproximava dessas coisas. Eu fui
começar a descobrir a Arquitetura mesmo dentro da escola, com todas as
referências que ali começaram a surgir, a diversidade existente dentro da escola,
da academia.
Você estudou na UFRGS?
É, eu fiz a minha formação aqui. Como todo ambiente acadêmico é
extremamente incitador, muito mais para um cara que estava dentro de um
casulo, como eu, que era a Escola Militar. Isso se deu de uma maneira muito
impactante sob a minha expectativa, porque, antes de ir para a Escola Militar,
eu estudei no colégio Júlio de Castilhos, que é um tradicional colégio aqui de
Porto Alegre que sempre teve uma impressionante mobilização dentro do
contexto dos movimentos do país, e personalidades... Hoje, eu recordo, todos
os meus ex-colegas estão aí, ou estiveram envolvidos em importantes momentos da nacionalidade no estado e no país.
Você chegou a participar de movimento estudantil no Julinho e na
Faculdade de Arquitetura?
No Julinho não propriamente. Como eu sou filho de militar, eu cheguei
no Julinho porque o meu pai foi transferido para Porto Alegre e ali eu cursei cinco ou seis anos. Não tive a origem dentro da cultura que se forma na própria cidade e na sociedade com relação a um colégio. Assim como se fala em Julinho
aqui, no Rio de Janeiro se fala em colégio D. Pedro II. São referências, colégios
públicos redutos de educação de excelência. Essas coisas todas vão moldando
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o indivíduo naquele contexto cultural. Você tem um amadurecimento forçado,
estimulado pelos diferenciais de situações...
Na UFRGS, eu fui extremamente ativo. Participei tanto dos movimentos
próprios da Faculdade de Arquitetura como de diretórios estaduais. Na época
da universidade, o nosso grupo era muito engajado. Mas era um momento
distinto da própria cultura, da condição nacional. Isso foi no final da década de
50, início da década de 60. Nos primeiros anos da década de 60, a estrutura
do país toda mudou, nós entramos num processo difícil da nacionalidade.
Hoje a gente diz que foram vinte anos, mas foram penosos vinte anos com
repercussões ainda hoje não bem medidas sobre o país. Se estabeleceu uma
visão de que era um movimento anticomunista, que era um negócio muito
maluco. E todos nós de esquerda, comunistas ou não, sofremos uma barbaridade nesse momento. Porque não tínhamos a mínima possibilidade, a não
ser na clandestinidade, de você fazer as movimentações. Essa vontade única
e unilateral do pensamento milico, eu digo milico porque eu estive dentro
do ovo, então eu sei como é. Com raríssimas exceções, os militares têm uma
capacidade de possibilitar uma articulação mais forte em termos de debate
sobre determinado problema. Eles são muito bons em estratégia, porque precisam ser.
Mesmo assim, essa situação, hoje, e especificamente nesse momento
que estamos vivendo, nesse dia 4 de julho de 2013... ontem, assistindo ao
noticiário a respeito dessas questões das rodovias, em dez estados brasileiros, as
fotos mostram quilômetros e quilômetros de caminhões enfileirados. E os
milicos arrasaram a estrutura ferroviária do país. Um país continental, como o
Brasil, prescindido de uma estrutura ferroviária, é uma coisa inominável, e aí que
a consequência está. Por isso que eu digo que a gente ainda não sabe as
consequências desses vinte anos, elas vêm no desenrolar do tempo.
A fundação da Associação Profissional dos Arquitetos de Porto Alegre,
a APA, é em 1969, justamente o ano em que o Médici assume a presidência,
momento de endurecimento da ditadura militar. Como foi esse momento?
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Os arquitetos estão associados dentro do Instituto dos Arquitetos do
Brasil (IAB) há 92 anos, alguma coisa por aí. E o Instituto dos Arquitetos do Brasil sempre foi aquela articulação profissional de uma determinada forma
horizontal. E nós precisávamos verticalizar essa relação com os movimentos. E
precisávamos de uma ferramenta institucional que pudesse fazer essa relação, e
que pudesse ser ouvida e ouvir também, dentro dos contextos reativos que
começavam a surgir contra aquela situação da ditadura. Então isso foi um
processo muito objetivamente elaborado por um grupo de arquitetos em nível
nacional, no sentido de formar essa situação. São Paulo já tinha feito esse
movimento, já tinha feito o sindicato. Então nós trouxemos para cá essa questão
e começamos a desenvolver esse processo muito conscientemente do
motivo pelo qual nós estávamos fazendo isso. Adquirir uma capacidade de voz
e articuladora com toda uma gama de movimentos, de outras categorias, outras
classes, enfim, verticalizar essa nossa conversa.
A APA foi fundada em 1969 e o SAERGS só tem sua carta sindical
assinada em 1973. Você foi presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil,
Departamento Rio Grande do Sul (IAB/RS) em 1972-1973. Me parece que a
ideia de se fundar o Sindicato, e isso você pode confirmar agora, surgiu de
dentro do IAB.
Sim.
Como era a relação entre o IAB/RS e a APA e, posteriormente, entre o
IAB/RS e o Sindicato?
Como filhos do mesmo ventre, essa situação se configurou muito bem.
A relação era boa. Eu tive uma gestão do IAB/RS muito difícil, muito penosa,
porque foi durante o governo Médici. Era muito duro trabalhar. Você não tinha
apoios institucionais de maneira alguma, então a gente se bastava dentro da
própria ação junto à universidade, no que era possível, junto ao governo do
estado, também no que era possível. Porque era um ambiente muito fechado,
muito constrangido da nacionalidade. E de muita violência.
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Os arquitetos tinham receio de participar das entidades de classe por
conta desse momento?
Não é que tivessem receio, mas se afastavam. Me lembro que, nessa
época, nós fizemos uma exposição  a gente também é um pouco atrevido
quando é jovem, não é?  da moderna arquitetura da União Soviética, no
IAB/RS. Havia uma coisa meramente contestatória, provocativa. Na inauguração da exposição veio um representante da embaixada da União Soviética e
outras tantas personalidades, e não havia muita gente no antigo edifício do
IAB/RS na rua Annes Dias. E apareceram três figuras absolutamente indisfarçáveis (risos), olhando com muita atenção os quadros da exposição. Na cara que
eram agentes que estavam dando uma olhada para ver o que era. Era assim,
sempre havia alguém de guarida nas tuas costas, querendo saber o que tu estavas fazendo, o que iria fazer, etc. Mas são esses os marcos que você vai cravando
na trajetória para dizer, olha, estamos caminhando, não ficamos parados. A
tendência natural da gente, na adversidade, é o abrigo. Mas a sobrevivência diz
não te abrigue, vá para frente. E aí você faz essa marcação de trajetórias.
O Sindicato teve muita relação com outros sindicatos, como dos
bancários, do vestuário, etc. Me parece que o Sindicato conseguiu compreender que não era possível discutir apenas questões corporativas.
A ideia inicial era essa, você ir para se articular, porque isoladamente
ninguém formula política. Quando tu te relaciona com diversos setores de
produção, diversas expectativas, tem que se enriquecer para a tua própria circunstância. E o movimento sindical brasileiro foi um grande vetor no sentido
de nós podermos nos livrar do período dos anos de chumbo. Foram essas
movimentações políticas, as formações partidárias, o surgimento e reforço da
estrutura política nacional, através dos partidos, que começou a ebulir da antiga
situação dicotômica que existia, mas que não tinha resultado nenhum, porque
era oficial.
E essa situação  como todas as situações estruturais de sociedade 
elas não duram toda a vida. Elas têm ciclos. E hoje, no dia 4 de julho de 2013,
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nós estamos em um momento de ebulição, não só nacional, como também
mundial. Com a globalização e a capacidade que adquirimos nos últimos dez
anos de nos articularmos por outros meios, pela internet e seus instrumentos.
Em 1965, a nossa capacidade de mobilizar era a carta (risos)! Então, esse fato
traz uma alteração brutal nas relações entre as pessoas.
Outro dado, para ficar pertinente com nosso contexto de arquitetos e
urbanistas: em 1960, o Brasil era 60% rural e 40% urbano. Hoje, nós somos 80%
urbano e 20% rural. Essa alteração da urbe, essa concentração de pessoas em
estruturas urbanas altera significativamente todo o processo político. Tem que
alterar todo o processo político. Você não pode ter um modelo de ação política
que se executava em 1960 permanecendo igual numa estrutura como de
hoje. Porque as relações são diferenciadas. Os conflitos são maiores. Aumentaram as inconsequências do crescimento urbano desordenado. A questão do
transporte, que deflagrou todo esse movimento que estamos vivendo no dia
de hoje, é por uma ausência de políticas que deveriam ter sido estruturadas lá
em 1960. Porque são coisas que não se fazem tão rapidamente. Metrô não se
faz de um ano para o outro, porque as repercussões são muito altas.
Sobre o contexto da articulação entre os sindicatos, não só daqui.
Como esses outros sindicatos, por exemplo, da produção e de operários,
recebiam os arquitetos? Como era essa relação?
Nós sempre tivemos essa dificuldade, não só diretamente com outros
sindicatos, mas entre nós mesmos fazíamos essa pergunta. Afinal, como é que
nós estamos nessa parada? E fez parte da nossa necessidade de articulação, de
diálogo, com esses setores. Participando, mesmo que, num primeiro momento,
se fosse às vezes olhado com alguma restrição. Pô, o que esses caras de prancheta estão fazendo aqui? Não têm nenhuma noção da relação de trabalho
patronal. Não havia uma estrutura de projeto tão suficientemente grande que
fosse capaz de empregar muita gente. Era o poder público o grande empregador e depois os autônomos. Além disso, um ou outro profissional trabalhando
em associação com outros escritórios, enfim, era uma dificuldade. Era uma
identidade que nós buscávamos, muito mais para participarmos das articula302
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ções de política com os outros sindicatos. Porque, se nós não tivéssemos essa
figura, nós não teríamos meio de participar. Então, foi nesse sentido que as
coisas se fizeram, não só no Rio Grande do Sul, mas em nível nacional. Com a
situação proativa maior do estado de São Paulo, que foi um referencial, com a
figura do Alfredo Paesani, e tantos outros arquitetos que deram a sua colaboração muito forte numa estrutura de produção do país que era, e continua
sendo até hoje, um modelo diferenciado de estado no país, São Paulo.
Você foi vice-presidente na gestão de 1977-1980, que foi justamente o
momento das grandes greves do ABC Paulista. A gente vê que o Sindicato, nos
jornais e em alguns documentos, se manifesta favoravelmente à luta dos
metalúrgicos do ABC, e se articula aqui, localmente, em apoio aos movimentos
grevistas. Como foi esse período, você acompanhou?
Sim, todas essas movimentações... eu não participei da fundação do
Partido dos Trabalhadores porque eu não tinha dinheiro para ir para São Paulo
(risos). O Clovis [Ilgenfritz da Silva] foi. Teve o Enclat [Encontro da Classe Trabalhadora] e a Conclat [Conferência Nacional da Classe Trabalhadora], dos
quais surgiram a CUT e o PT. Nessa situação, eu era vice-presidente, e o Clovis
me convidou para participar do movimento, o que nos deu oportunidade,
posteriormente, de participar dos congressos nacionais das classes trabalhadoras. Então, essa movimentação começa a ser uma repercussão da
existência do Sindicato, porque nós tínhamos o passe para entrar nessas
discussões. E aí perceber o que estava rolando nas bases nacionais, em termos
do que precisava ser feito. Todas essas questões dos movimentos das Diretas
Já e todas as mobilizações, as greves do ABC, o surgimento das lideranças,
todo esse caldo de cultura propiciado pelo movimento sindical brasileiro nos
abrigou porque éramos sindicato.
Teríamos tido, não sei, uma participação mais limitada se fôssemos só
uma associação de classe. Como sindicato, tu articulas outros tipos de capacitações, de discurso, de recebimento de informações. E era um momento da
nacionalidade, da inflexão, quando nós começamos a virar. Então, você
tem que ter instrumentos. Sopa é com colher (risos), não tem como comer
com garfo. O Sindicato foi a nossa colher para comer essa sopa sindical. Para
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podermos interagir nessa situação com a camiseta do time. Então sabíamos
que jogo estávamos jogando.
Já que era uma categoria de autônomos, as pessoas participavam
muito do Sindicato? Volta e meia, em algum editorial do jornal, vejo algo
dizendo que o pessoal não participa tanto...
Isso, para os profissionais ditos liberais, é um desafio permanente, em
qualquer momento, em qualquer época, em qualquer regime. No momento
em que as nossas relações de trabalho começam a ficar mais complexas, e eu
digo o porquê dessa complexidade.. Quando eu me formei, em 1965, havia
entre 300 e 400 arquitetos no Rio Grande do Sul. Hoje, seguramente, esse
número é de dez, doze mil. Veja como ficou mais complexo. As relações de
trabalho se tornaram mais problemáticas em função da quantidade, do número. Eu fui a Santa Maria há uns dez ou doze anos atrás para conversar com o
pessoal lá. E Santa Maria havia tão poucos arquitetos trabalhando na prefeitura,
que me chamou a atenção. Uma cidade com 200 mil, 300 mil habitantes,
com uma complexidade urbana razoável, como havia tão pouca presença
profissional? Se nós fizermos essa avaliação hoje, e esse acho que é um desafio
para o Sindicato dos Arquitetos, é um desafio para todas as associações da
categoria, todos os movimentos de relação e produção do trabalho dos
arquitetos, é verificar por que tantas cidades no Brasil com complexidades
urbanas razoáveis têm tão poucos arquitetos trabalhando. Isso eu acho que é
um problema, porque o país produz seus profissionais para trabalhar na relação
de produção do país como um todo. Mas especificamente nas áreas de
estruturação e organização do território, que são as cidades, os arquitetos estão
muito pouco representados.
Vejo uma outra situação que é pauta dos sindicatos dos arquitetos, que
são os programas nacionais de habitação. Nós estamos reproduzindo hoje,
com esse Minha Casa Minha Vida, o mesmo modelo que foi produzido, com
algumas variações, pelo Banco Nacional de Habitação. É um negócio para
construtoras. Não é um negócio para a organização da questão habitacional no
país. Estão simplificando tanto esse negócio, que é fazer mil casas, duas mil, três
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mil, dez mil. Mas não é isso. Você tem que dar uma matriz de desenvolvimento
habitacional para o país. Quando não tem, a matriz se faz pelo que o povo faz.
E o exemplo mais marcante disso está dado nas grandes metrópoles pelas
chamadas favelas, vilas, etc. Esse é o desenvolvimento habitacional que o país
tem. E, no qual, nós já fizemos um trabalho, eu fiz com o Clovis, com o [Carlos
Maximiliano] Fayet, e com outros, que foi a ATME, Assistência Técnica à Moradia Econômica.
De onde surgiu essa ideia?
Exatamente por causa do BNH. Se tu fizeres uma avaliação dos recursos
que foram disponibilizados tanto pelo BNH quanto pelo Minha Casa Minha
Vida... eles não geraram uma pesquisa, pelo menos eu desconheço. A não ser
que esteja dentro da universidade, e essa falta de elo entre o que é feito na
universidade e a sociedade continua sendo a mesma. Mas não é possível um
país com as dimensões continentais que tem o Brasil, com suas variações de
clima e temperatura... São diferenciações fantásticas nesse país continental que
tem que produzir os diferenciais de habitação. E eles existem, pela própria
necessidade que os seus povos intuíram ou desenvolveram, mas que, com a
nossa presença, como arquitetos presentes, elaboradores, inovadores, renovadores, otimizadores dos recursos, não está aparecendo essa nossa contribuição. Muito raramente. Houve o [João Batista] Vilanova Artigas, no tempo do
BNH, que fez aquele conjunto em Guarulhos.
Depois, houve uma situação muito mais antiga ainda, nos tempos do
Getúlio Vargas, anos 1940 ou 1950, que foram as vilas dos IAPIs e essas coisas,
que eram projetadas, articuladas. Hoje se faz um xadrezinho e um chalé quartosala e não sei mais o quê, e seja o que Deus quiser. Todas essas situações são
agravadoras das situações urbanas, de problemas crescentes, porque a cidade
é um problema crescente. Ela não é um problema resolvido, nunca. Eu costumava dizer, quando fui secretário de obras e planejamento aqui da cidade,
que a cidade que anoitece não é a mesma que amanhece e vice-versa. A
estrutura mais dinâmica que existe é a cidade, ela está mudando sempre.
Quando você faz algo do tipo... o que foi a Restinga, aqui em Porto Alegre.
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Fizeram lá nos anos de chumbo, determinava o prefeito que iria ser lá. E foi.
Trinta e cinco quilômetros do Centro de Porto Alegre. Está lá uma estrutura
urbana que agora está se equipando, mas quando ela foi feita, ela tinha um
cordão umbilical que.. . era a Cidade de Deus de Porto Alegre. Veja que esse
modelo se fez várias vezes.
E aí é que eu vejo a nossa grande luta: nós temos que ser chamados para
isso. Nós temos um Ministério das Cidades que não tínhamos. Mas esse
Ministério das Cidades tem que dizer por que veio, não pode ser só a guarida
do aliado A, do aliado B. Nós estamos vivendo uma situação muito complicada,
e ela se demonstra hoje com toda essa movimentação. Politicamente, nós
desenvolvemos uma série de capacitações para chegar ao poder de uma
determinada forma, para modificá-lo, mas nós esquecemos da inércia fantástica
dessa estrutura, e que, em vez de modificar, nós fomos absorvidos por ela (risos).
E ficamos fazendo a política que sempre foi feita. E, de repente, surge um episódio que deixa perplexos todos [referindo-se às manifestações que estavam
ocorrendo no período]. É que surgiu uma geração que não teve o envolvimento que as outras gerações tiveram para sair daquele status quo anterior.
O status quo dessa geração é outro. E eles querem outra coisa. E eles estão
lidando com uma capacidade de comunicação excepcional. Esse é o mundo
que nós estamos enfrentando.
Sobre a Assistência Técnica, houve uma comissão integrada por você,
pelo Carlos Maximiliano Fayet, pelo Clovis Ilgenfritz e pelo Cláudio Casaccia.
Isso foi levado à 1ª Conclat em Praia Grande (SP). A ATME se tornou uma
bandeira do Sindicato? Como foi o debate sobre a ATME?
A ideia está um pouco consubstanciada na situação que eu falei um
pouco anteriormente. Como as grandes necessidades habitacionais estão
localizadas na baixa renda, e a ausência de programas institucionais sólidos
com esse objetivo nos levaram a encaminhar o que seria a nossa participação
nessa... Pessoalmente, eu acho que ela funciona muito mais como um marco
do que propriamente uma situação resolvida, sob o ponto de vista de como
fazer. Não é uma coisa fácil, há algumas resistências e a nossa própria estrutura
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profissional de articulação, sindicatos, IAB e etcétera não estão dominando
muito bem essa questão ainda, porque ela é uma questão difícil. Por exemplo,
como organizar uma estrutura de prestação de serviços para baixa renda?
Como organizar isso? Já existe o programa ATME, já existe lei [Lei Federal
11.888/08 e Lei Estadual 13.789/11], está tudo feito. Nós sempre vivemos o
dilema entre conceber e fazer. O fazer, nesse caso, acho que ainda necessita
muita elaboração e a criação de alguns instrumentos institucionais para que a
gente possa articular isso adequadamente.
São preocupações que ficam registradas e ficam marcadas por uma
iniciativa, que se consolidou com o Zezéu [Ribeiro], que, como deputado, montou, fez, aprovou. Agora, como nós vamos nos organizar para que se execute
isso. O modus faciendi. O Sindicato tem algumas experiências em termos de
regularização de moradias. Isso foi feito pelo Sindicato. Temos que identificar,
sim, relações institucionais, sindicato com sindicato. Não sei, por exemplo, se o
Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre tem algum programa de habitação.
Ou se outros sindicatos têm. Mas seria de a gente começar a articular isso. Se os
sindicatos tiverem, na sua organização, uma estrutura de propiciar a questão da
habitação, o nosso Sindicato articular com esses... Para ser o assistente nessas
situações. Como eu me afastei muito dessas coisas todas, até pela minha atuação política e pela minha situação de entrada no tempo (risos), acho que essa
questão ainda tem que ser resolvida. Nós tivemos, por exemplo, muita dificuldade com o Banco Nacional de Habitação na época.
Vocês tentavam fazer a ATME com o BNH?
Sim. Mas hoje, mesmo com o Ministério das Cidades, eu acho que não
está muito fácil essa questão. Não quer dizer, com isso, que se desista de fazer
essa articulação. Precisa fazer, precisa insistir. Porque, como essas estruturas
institucionais mudam conforme a política... por exemplo, começou o Ministério das Cidades com o Olívio Dutra, que era um cara extremamente articulado com os movimentos. Estavam também lá a Raquel Rolnik, a Ermínia
Maricato, todos esses nomes que fizeram essa base, e, de repente, os caras
saíram todos. E mudou o Ministério. Essas situações institucionais, a gente tem
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que, ao fazer a estratégia dessa atuação com eles, considerar que é cíclica.
De período a período, ela vai mudar. O que tem que estar bem clara é a nossa
estratégia para intervir. Isso é uma coisa que nós temos que desenvolver muito
seriamente, porque ainda temos uma carência.
Você foi presidente da FNA [Federação Nacional dos Arquitetos e
Urbanistas] também. De qual gestão?
Fui. A terceira, eu acho. Foi o Paesani, o Clovis e eu...
O Rio Grande do Sul tem tradição na presidência da FNA. Como foi
esse seu período na FNA?
Foi um período interessante pela questão das movimentações que
existiam. Fui presidente de 1986 a 1989. Foram períodos muito diferenciados
sob o ponto de vista da nossa articulação com a estrutura sindical e de entidades dessa área. Ela tinha se desenvolvido. Nós fizemos parte da CNPL, que
era a Confederação Nacional dos Profissionais Liberais. E a própria condição
política do país, alterando disputas, e houve a questão do Collor, a questão
do Real, o governo Sarney... Foi uma ebulição política forte nessa época, e que
requeria muito da posição das entidades, e elas começavam a analisar essas
questões de forma muito incisiva, e fazendo com que os seus líderes pudessem acessar ao poder. Nós vimos, aqui no Rio Grande do Sul, o Olívio [Dutra]
sendo eleito prefeito...
Você foi secretário do Olívio Dutra?
Fui secretário de Obras do Olívio, secretário de Planejamento do Tarso
[Genro] e secretário de Planejamento do Raul [Pont]. Doze anos a gente batalhou nessa questão urbana. Me lembro que, uma época, já na gestão do Clovis,
houve um movimento chamado Grito do Campo. Eram todas essas questões
da produção primária se movimentando por melhores condições e melhores
políticas. Baseado nisso, eu lembro que eu fiz uma proposta para a nossa
direção  o Clovis era presidente da FNA e eu era o vice-presidente  de nós
fazermos o Grito das Cidades. E chegamos a fazer isso, só que com alguma
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limitação de mobilização. Acho que não conseguimos alcançar aquele
objetivo que se constituía, mas a questão urbana começava a se evidenciar
nesse contexto de necessidades da nossa cidade começarem a serem pensar
melhor, a serem equipadas. As questões clássicas da cidade: habitação e mobilidade estavam sempre presentes. Mesmo antes, porque sempre foi uma
questão... porque a medida que as cidades iam crescendo, essas situações não
iam se resolvendo. E continuam não sendo resolvidas. Numa cidade como
Porto Alegre, por exemplo, em 1960, havia 600 mil habitantes. Portanto, já era
uma cidade grande, com todos esses problemas de habitação, de transporte e
de mobilidade já estabelecidos. Uma cidade de 600 mil habitantes têm
problemas. Hoje, uma cidade de 600 mil habitantes é uma cidade grande. Em
1960, Porto Alegre era isso. Havia 25 mil automóveis. Cinquenta e três anos
depois, nós temos 1.400.000 habitantes, 700 mil automóveis, muito mais do
que havia de habitantes em 1960. Veja, então, como é que você faz essa conta,
evidentemente ela é cheia de problemas. Ela é muito mais cheia de problemas
do que de soluções. Como os problemas são maiores que as soluções, remanesce uma cidade de problemas.
Você pega o modal ônibus, por exemplo. Vamos fazer ônibus novos, mas
chega um momento em que o modal ônibus se esgota em si próprio. Mesmo
que você dobre o número de ônibus, mesmo que se faça todos os ônibus
novos num mesmo dia, ele chega atrasado. Esse BRT que vem aí está chegando
atrasadíssimo, superado, porque para uma cidade com esse porte a situação
tinha que ser metrô, tinha que haver um estímulo grande da questão de
ciclovias, não do transporte individual. Isso está nos desafiando como entidade
de classe, como categoria. Nós temos que encontrar uma cunha que faça a
gente entrar nesse contexto.
Que avaliação você faz dos rumos do Sindicato depois que você foi se
afastando da entidade?
Tudo isso que falamos anteriormente, as questões da cidade são pertinentes à formação de política, porque encaminha uma mobilização significativa para um trabalho profissional do arquiteto, no qual o Sindicato tem um
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papel que eu penso que pode ir além das relações de trabalho pura e simplesmente. Ele tem que estabelecer uma outra estratégia para o movimento
sindical nesse contexto em que o Brasil, em que a cidade, em que o estado precisam tanto da nossa mão de obra e ela é tão pouco utilizada. Esse é o desafio
que o Sindicato tem agora.
Acho que, no tempo passado, o Sindicato fez o que tinha que fazer, por
isso nós estamos, nesse momento, com nossos ganhos e com nossas perdas. O
momento é que determina o teu rumo. E o momento que nós temos é esse.
No meu ponto de vista, eu acho que há uma situação notável de exigência da
nossa mão de obra profissional na cidade, na habitação, na organização. O poder público é muito pouco exigente na qualidade dos projetos das obras que
ele realiza. E nós estamos vivendo um paradoxo nessa área. Os projetos são mal
feitos, as licitações são problematizadas pela questão do projeto mal feito, as obras são demoradas porque o projeto é mal feito, são muito caras porque o projeto é mal feito, não acabam porque o projeto é malfeito e, quando acabam, são
mal feitas porque o projeto é mal feito. Se faz um projeto, e isso eu vivi, um projeto como a rótula da Carlos Gomes, mas não se fez o paisagismo da área. Então,
a situação do projeto fica aquém do que a cidade precisaria. O projeto tem que
ser completo, completíssimo, para que toda a sequência possa ser beneficiada
pela qualidade do projeto e beneficiar o resultado final, que será a cidade, o
indivíduo.
Eu acho que um movimento seguro, tipo o Grito da Cidade, é batalhar
pela qualidade do projeto. Eu falo latu sensu, qualquer tipo de projeto, de
ferrovia.. . É lógico você ter uma ferrovia de três mil quilômetros que leve 25
anos para ser feita? Quando, na China, os caras fizeram uma ferrovia que vai
para o Nepal nas condições mais dramáticas possíveis, frio, neve, e os caras
fizeram uma rodovia do mesmo tamanho em cinco anos. A estratégia do
projeto mal feito é uma estratégia burra, feita por não sei quem. Para o projeto
ser deficiente, e que, pela deficiência do projeto, você consiga desdobrar todos
os passos acumuladores de renda, de corrupção, de sobrepreço. Então, eu acho
que uma campanha que poderia ser uma campanha dos sindicatos  dos
engenheiros, dos arquitetos  para que haja uma valorização excepcional do
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projeto como um ente de desenvolvimento, de nós sermos capazes de sairmos desse bloqueio.
Nos Estados Unidos, o que os caras de grandes escritórios fazem para
esgotar um projeto é uma coisa excepcional. Por isso que esses caras projetam
aeroportos. Não é com o curso que nós temos na universidade que nós vamos
saber fazer um aeroporto. A universidade ainda não nos dá o suficiente para
fazer isso. Qual é o curso de arquitetura que existe no Brasil que tem lá uma
cadeira específica, ou pós-graduação, de aeroportos, portos ou grandes equipamentos urbanos?
Então, se nós pegarmos essa matriz, o projeto como fator de desenvolvimento e pegarmos os sindicatos dos engenheiros, dos arquitetos, e outros,
que lidam com essa questão, fazemos um pulo para a valorização do projeto,
como um fator de desenvolvimento. Fator de desenvolvimento não é só você
construir, é você saber fazer.
Meu filho fez uma viagem ano passado a Toronto. Ele observou os caras
abrirem uma avenida. A quantidade de equipamentos que os caras tinham, a
mobilização, foi fantástico. E ele perguntava o porquê, e os caras diziam, nós só
temos seis meses. Porque durante o inverno não se faz nada. Então os caras
fazem tudo com a maior eficiência porque tudo tem que estar acabado dentro
do período. Nós, aqui, infelizmente, não estamos ligados nessa questão da
eficiência do fazer. A BR-101, entre Porto Alegre e Florianópolis. Tem dez anos!
Para fazer 400 quilômetros. Não é que não haja recursos, há recursos. O que há
é um jeito de fazer para acumular mais ganho. Não interessa para a firma A, B ou
C ter um equipamento e fazer, colocar o dinheiro no bolso, sair e fazer outra.
Deixa, que vai mudar o ministro, ajusta aqui, ajusta lá. Fica a inércia gerando
lucro. Isso, acho, é um caminho por onde os sindicatos podem entrar em uma
discussão séria, forte, junto ao governo. Quer dizer, eficiência no projeto. Por
que a Embraer é o que é? Porque tem os caras do ITA, que têm uma formação
de excelência, sabem fazer, sabem projetar, e foram capazes de construir a
terceira maior empresa de construção de aviões do mundo. Pelo know-how,
porque tiveram educação de excelência, porque tiveram capacidade. Pode ser
que eu esteja errado com a minha visão idealista, mas o projeto pode ser um

311

Sindicato dos Arquitetos no Rio Grande do Sul: memórias de quatro décadas (1973-2013)

movimento de mobilização das categorias. Qualidade de projeto. Porque
quem está sofrendo com isso? Estão aí os custos excepcionais desses estádios,
independente da qualidade arquitetônica de cada um. Acho que é um bom
movimento fazer isso, a partir do sindicato, da Federação Nacional dos Arquitetos, Federação Nacional dos Engenheiros. Valorização do projeto. Colocar
no projeto uma excepcional valia no contexto do desenvolvimento.

José Guilherme Piccoli
Natural de Ijuí (RS), mas passou a infância no
oeste de Santa Catarina. Arquiteto e urbanista formado
pela Faculdade de Arquitetura da UFRGS em 1964. No
SAERGS, foi primeiro diretor tesoureiro na gestão 19741977, primeiro diretor tesoureiro na gestão 1977-1980
e conselheiro fiscal suplente na gestão 1980-1983.
Entrevista realizada em 12 de julho de 2013.

Conte-nos sobre sua trajetória pessoal anterior ao envolvimento com o Sindicato dos Arquitetos. Você é natural de onde? Por que escolheu estudar Arquitetura e
Urbanismo?
Eu nasci em Ijuí (RS). Com oito meses de idade, meu pai mudou-se para
o oeste de Santa Catarina, a convite de familiares, para tentar a vida em um local
que estava recém surgindo, São Carlos, próximo a Chapecó. Aos 12 anos de
idade, vim para um internato, estudar, permanecendo até os dias de hoje.
A decisão pela Arquitetura foi por acaso. Havia um desconhecimento
sobre a Arquitetura, ainda mais para pessoa do interior. Sabia-se da Engenharia,
razão pela qual me inscrevi para os dois vestibulares. Tendo rodado no vestibular da Engenharia, em química, e passando na Arquitetura, resolveu-se meu
problema. Foi o melhor que me aconteceu, pois com a Arquitetura realizei-me
plenamente, deixando inclusive como legado a empresa Arquisul, que fundei
em 1969, tendo me afastado em 2006, quando me aposentei.
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Antes de você participar do movimento sindical, você chegou a participar de algum outro movimento político?
Não, porque praticamente não dispunha de tempo. Trabalhava para me
manter, cursava a faculdade, participava de coral, cursava o brevê de piloto
privado.
Então como se deu o seu envolvimento com o Sindicato dos Arquitetos?
Na verdade, iniciou-se na APA (Associação Profissional dos Arquitetos de
Porto Alegre). A convite do Clovis, aceitei participar da segunda diretoria da
APA, em vista da ideia que ele tinha em juntar um grupo eclético, isto é, de
diversas áreas de atuação profissional, matizes políticas diversas, etc. Como
havia fundado a Arquisul, empresa de projetos e construtora, diferentemente
da atividade do arquiteto, que somente projetava e fiscalizava obras, o envolvimento era total, isto é, mão de obra própria, compra de materiais, equipamentos, etc., poderia somar no grupo. Foi das primeiras, senão a primeira
construtora tendo como responsável um arquiteto.
Você participou da segunda diretoria da Associação Profissional. Isso
a partir de 1972, pelo que pude identificar pela documentação. Como foi a
participação na APA, como era o trabalho?
Fundamentalmente, o trabalho foi de viabilizar a construção do Sindicato.
Saber a sistemática, os documentos, número de associados necessários, enfim,
tudo o que era preciso fazer para se atingir o objetivo. Neste sentido, meu relacionamento com o então Secretário Regional do Trabalho, sr. Guido Moesch,
foi muito útil, no sentido de orientação, colaboração nas tratativas burocráticas de
viabilização do processo, que, como outros, sempre encontram dificuldades.
Fomos dos primeiros sindicatos de arquitetos do Brasil a receber a carta sindical.
A ideia da fundação da APA surge um pouco dentro do Instituto de
Arquitetos do Brasil, não é?
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Sim, surgiu dentro do IAB, cuja atuação era nas áreas cultural, social. Faziase necessário ter uma entidade voltada para as questões profissionais, surgindo,
então, a APA, abrigada pelo IAB, sediada nas mesmas dependências.
Esse ano de 1969 foi um período muito duro para a nação. É o momento da ditadura militar. Fundar um sindicato parece algo que intimidaria as
pessoas. Havia receio em participar do Sindicato?
É difícil poder responder, eram situações muito pessoais. Não se convivia
mais em formas coletivas, de colegas, como na faculdade. Claro que, num
regime militar, como era o caso, poderia haver preocupações individuais, porém não me parece chegar a intimidar. Havia na categoria a consciência da
necessidade de ter um sindicato próprio, não mais dependente do Sindicato
dos Engenheiros, o que veio a motivar o movimento.
Você se recorda do momento da entrega da carta sindical em 1974?
Não só me lembro bem, como lembro com muita satisfação, pois foi
uma grande conquista. Concluída a trajetória, de posse da carta, preocupou-me
quando, em assembleia, foi sugerida por unanimidade a recondução da diretoria, agora já como representante da nova categoria sindical, pois era um novo
desafio, novas responsabilidades, embora gratificante. Recordo também ter
levado um pequeno gravador, no qual o ato ficou registrado e, posteriormente,
gravado em CD, que disponibilizei cópia ao presidente Clovis e ao Sindicato.
Na gravação, de viva voz, pode ser escutado o ato de entrega pelo Secretário do
Trabalho e posterior colocação do presidente.
Foi feita na sede do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento Rio
Grande do Sul-IAB/RS, a entrega da carta sindical?
Sim, foi no salão do IAB, na rua Annes Dias, Centro de Porto Alegre.
Tínhamos na sede do IAB uma pequena sala, local cedido para as atividades
antes da APA e agora do SAERGS.
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O Sindicato, em princípio, não tinha sede própria, e depois ganhou
essa casa aqui da rua José do Patrocínio. Você se recorda desse momento em
que o Sindicato conseguiu conquistar a casa como sede própria? Como é
que estava a casa e o que foi necessário fazer para trazer o Sindicato para cá?
Na verdade, no início do Sindicato, a grande preocupação era sair da
pequena sala do IAB, conseguir um local próprio para suas atividades. Com o
apoio do arquiteto Carlos Alberto Medeiros Morganti, nosso colega, responsável pelo Patrimônio da União na Capital, foi-nos entregue esta casa, hoje sede
do Sindicato. Tratava-se, na época, de uma casa abandonada, deteriorada, com
infiltrações, cupim, enfim, cheia de problemas. Foi quando o presidente Clovis,
dirigindo-se a mim, que era tesoureiro, disse: Piccoli, tu, como tesoureiro, tendo
empresa de construção, dá um jeito.. . (risos). Iniciamos então o processo solicitando colaborações dos colegas e botando a mão na massa. Colocamos
tapume de proteção em frente da obra, procurei ajuda dos meus fornecedores,
conseguindo materiais, como vidros, tintas, madeira, material elétrico, etc.
Diante da situação financeira do Sindicato, a Arquisul forneceu gratuitamente
a mão de obra, conseguindo, finalmente, a recuperação da casa, permitindo,
desta forma, a instalação do Sindicato em sua sede.
As notícias dos periódicos do SAERGS nos levam a crer que havia
uma movimentação para que os arquitetos contribuíssem financeiramente,
doassem qualquer coisa...
Sim, houve movimentos neste sentido, porém insuficientes para as necessidades da obra, que, pela responsabilidade assumida, afetou-me diretamente, conforme relato anterior (risos).
Como os profissionais lidavam com o Sindicato? Participavam muito,
eram distantes, reticentes... Como era a penetração do Sindicato na comunidade profissional?
Por se tratar de entidade nova, por desconhecimento da atuação do
Sindicato, pela existência do IAB, congregando os mesmos profissionais, a
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participação era pequena, podendo-se dizer distante e reticente, como colocaste. Havia dificuldade de arrecadação nas mensalidades, tendo, por vezes,
justificativas como, já pago o IAB, qual a vantagem com o Sindicato? A penetração na comunidade profissional foi lenta e gradativa, procurando esclarecer
e divulgar a recém criada entidade. Já o IAB, além da sua atuação, faz-me
lembrar dois grandes eventos realizados no salão de atos da UFRGS, quando
ainda cursava a faculdade, o Arquisamba, trazendo grandes cantores, compositores da época, como Baden Powell, Tamba Trio, Edu Lobo, divulgando com
sucesso a arte popular.
Então deveria ser mais ou menos no período dos grandes festivais da
Record.
Exatamente. Os Arquisambas realizados tiveram grande repercussão
local, promovendo o IAB na área cultural. Tive a oportunidade de, embora ainda
estudante, ter colaborado. Quando iniciei minha empresa, não queria identificá-la com nomes próprios, dificultando, desta forma, a criação de um nome. Foi
quando me veio a lembrança do Arquisamba, inspirador para o nome Arquisul,
nas rodas amigas ainda dizendo poder ter futuras filiais, Arqui-Norte, Arqui-Leste,
assim por diante (risos).
Eu vi que você participou das três primeiras gestões do Sindicato,
das duas primeiras como tesoureiro e na terceira como conselheiro fiscal
suplente. Você se recorda dos temas e das pautas mais importantes que o
Sindicato costumava debater?
Havia uma grande preocupação da entidade com as situações profissionais dos associados, funcionais, salariais, direitos autorais, levando a entidade
a contratar um advogado para dar apoio e orientação jurídica. Foi contratado,
então, o advogado Tulio de Rose, que passou a atender os associados. Foi criado
também um cadastro de profissionais, que passou a ser disponibilizado para a
sociedade, órgãos em geral, servindo de oportunidade aos colegas inscritos.
Tratou-se, também, da tabela de honorários profissionais, que, embora existisse,
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pouco ou quase não era aplicada. Houve muita discussão e participação no
tema da ATME, que era uma bandeira da entidade com enorme expectativa na
sua aplicação.
Piccoli, eu não sei se posso dizer que você se afastou do Sindicato a
partir de 1983. Talvez você tenha se afastado da diretoria executiva. Mas, de
qualquer forma, que avaliação você faz da continuidade que o Sindicato teve,
das posturas que assumiu, após você ter deixado de participar?
Com a criação da empresa, minha atividade foi sendo cada vez mais
empresarial, com afastamento gradual da situação anterior, somente profissional, liberal. Como, na faculdade, não se é preparado para esta atividade, fui
buscar no Sindicato da Construção filiação, apoio e a orientação necessária.
Passei a participar da diretoria do Sinduscon, sendo indicado pelo SAERGS seu
representante junto ao mesmo. Mesmo afastado, graças a Deus, pude continuar participando até hoje pela sobrevivência da entidade, contribuindo religiosamente com minha anuidade (risos). Quanto às atividades e posturas após meu
afastamento, não acompanhei mais, sem condições de avaliação.
Essas primeiras gestões se formaram a partir de pessoas que eram
colegas de faculdade?
Não somente colegas, mas também contemporâneos, colegas de relacionamentos, basicamente.
A montagem das chapas era muito difícil?
No início, não se podia pensar em montagem de chapas. Procurava-se
preencher uma chapa, já que poucos se dispunham a participar efetivamente.
A primeira diretoria surgiu imediatamente na criação do Sindicato, sendo de
pronto sugerida a diretoria da Associação, como continuação, evitando criação
de chapa, eleições, etc. Sem tempo para pensar (risos).
Você participou dessa primeira gestão aqui, que teve como presidente
o Breno Falcão da Motta?
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Não, nem havia participado da Associação nesta época. Aliás, nem
soube da criação da APA. Vim a saber quando do convite do Clovis para formação de nova diretoria, da qual participei.

Luiz Antônio Volcato Custódio
Natural de Quaraí (RS). Arquiteto e urbanista
formado na Faculdade de Arquitetura da UFRGS no
primeiro semestre de 1977. No SAERGS, foi vice-presidente na gestão 1980-1983 e, nessa mesma gestão,
presidente interinamente durante breve período de
licença do presidente. Foi delegado representante na
gestão 1980-1983, membro do Conselho Editorial do
Jornal Arquiteto-RS e representante na Intersindical na
gestão 1980-1983.
Entrevista realizada em 16 de julho de 2013.

Conte-nos sobre sua trajetória pessoal anterior ao seu envolvimento
com o Sindicato dos Arquitetos. Você é natural de onde? Por que resolveu
estudar Arquitetura e Urbanismo?
Eu sou de Quaraí, uma cidade da fronteira com o Uruguai, e, como nas
cidades pequenas não se tinha estudo a partir do ginásio, a gente era obrigado a
mudar para Santa Maria ou para Porto Alegre para estudar o Científico. E eu vim
para Porto Alegre com 14 anos. Estudei no colégio Júlio de Castilhos a partir de
1969. O colégio Júlio de Castilhos foi uma referência na história da educação
do Estado, mas, em função da ditadura militar, ele tinha sido recentemente
desmontado em seu quadro de professores. Mesmo assim, foi um bom colégio. No Julinho, entre outras coisas, a gente fazia acompanhamento vocacional
e me foi sugerido que fizesse Arquitetura. Então, eu resolvi fazer o vestibular para
Arquitetura na UFRGS. Passei.
Como estudante de Arquitetura, comecei a trabalhar com arquitetos.
Trabalhei com Helio Santos, com Moacyr Kruchim, e, por último, trabalhei com
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os arquitetos Cesar Dorfman e Edenor Buccholz. Foi no escritório do Cesar, que
participava das primeiras gestões do Sindicato, que me foi sugerido que eu
viesse para o Sindicato. Que estavam precisando de arquitetos que pudessem
participar, colaborar, contribuir. Houve um momento então em que eu entrei
na vaga do arquiteto [Cláudio Roberto Zoratto D'Afflitto] Casaccia, que era secretário e que havia saído. Entrei como substituto do Casaccia. E acabei ficando.
Você, nesse período de faculdade, chegou a participar de atividades
políticas, do diretório acadêmico?
Não, eu nunca participei de nada de atividade estudantil naquela época.
Mesmo porque, no período em que fiz faculdade, grande parte disso tinha
diminuído em função da própria repressão que houve na Faculdade de Arquitetura, e eu não participava do diretório. Não fazia parte do grupo que estava na
política na faculdade.
Você passou a ter contato com o Sindicato durante a gestão anterior a
que você foi presidente?
Sim. Acho que foi em 1978 ou 1979. Quando o Casaccia, eleito como
secretário, se licenciou, me convidaram para assumir seu cargo interinamente.
Entrei por aí. Depois, como fiquei, ajudei muito, participei do jornal e de todas
as reuniões. E, paralelamente, também comecei a me envolver com atividade
política, como muita gente naquele período. Na época, ou se era contra ou se
era a favor. E nós éramos todos contra (risos). Então, com diferentes tendências,
grupos, etc., cada qual entrou num setor e eu participava do Sindicato nessa
linha, nesse momento.
Como você virou vice-presidente na gestão do Clovis em 1980?
Ao entrar no Sindicato, eu comecei a contribuir em várias atividades 
não lembro exatamente a cronologia das ocorrências  mas, por exemplo, a
gente tinha um trabalho importante em conjunto com o IAB. Acompanhei
muitas discussões dos arquitetos mais experientes, como o [Carlos Maximiliano] Fayet, o [José] Albano [Volkmer], o Clovis [Ilgenfritz da Silva], a Enilda [Ribeiro],
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o Demétrio [Ribeiro], sobre questões que diziam respeito ao exercício profissional, de que arquitetura é atribuição de arquiteto, e de que precisávamos ter
um conselho próprio. Porque o Crea não funcionava para nós. Assisti a essas
discussões desde que entrei no Sindicato. E aprendi muito com eles todos. Era
uma briga antiga pelo reconhecimento profissional. Isso foi que levou com que
fizéssemos uma campanha de valorização da profissão. Foi a partir de uma
sugestão do arquiteto Nathan Maltz, que trouxe um folheto de uma campanha
que se fazia na França. Montamos, então, uma proposta local. Contratamos
cartunista Santiago (nosso colega do básico), que criou os folders da campanha.
Também fizemos um cartaz e uma tarja para usar em automóveis que ficou
bem conhecida na época. A construa certo, contrate um arquiteto. E houve
uma feira de materiais de construção na Expointer onde montamos um estande dos arquitetos. Isso foi uma coisa inédita na época. Os colegas gostaram
muito. Outras categorias copiaram a nossa campanha, com slogans semelhantes. Não vou fazer propaganda das outras (risos), mas o nosso foi o primeiro.
A gente sempre dizia que quem constrói melhor é o autor do projeto. E o nosso
slogan construa certo, contrate um arquiteto era porque afirmávamos que
quem constrói melhor é sempre o autor do projeto. Nossa atividade envolvia
basicamente dois pólos. Um, a política profissional, a valorização dos arquitetos,
o reconhecimento dos arquitetos, o fazer com que os arquitetos tivessem
mercado de trabalho, assim fossem remunerados como o salário mínimo profissional. Brigávamos pela aplicação do salário mínimo profissional. E no outro
pólo, pela questão política, envolvendo a conjuntura nacional. A luta pelas
liberdades democráticas. E aí o Sindicato dos Arquitetos, principalmente por
relações do arquiteto Clovis, começou a trabalhar em conjunto com os outros
sindicatos de trabalhadores e foi criado no Rio Grande do Sul uma articulação
que se chamou de Intersindical. A Intersindical reunia um grupo de sindicatos
e confederações que não se resumiam só aos trabalhadores operários, mas
também abrangia os profissionais liberais. E aí comemoramos o 1º de maio
unificado.. . E aí as tendências políticas entraram também para fazer com que
instituições como a Fracab [Federação Rio Grandense de Associação Comunitária de Moradores de Bairros], que era uma instituição de representação
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de moradores bastante importante para a cidade (considerada pelega), tivessem renovação nos seus quadros. Ou seja, todas as tendências, apesar das
diferenças, trabalhavam em conjunto. Isso foi levando a uma participação bastante interessante. Eu e o arquiteto Clovis sempre trabalhamos juntos, apesar de
termos tendências políticas diferentes, a gente tinha um acordo tácito de ir em
frente, em nome dos arquitetos. Nunca tivemos absolutamente nenhum conflito nesse sentido (e isso manteve uma amizade e admiração até hoje).
Como foi essa gestão que em você participou juntamente com o
Clovis Ilgenfritz da Silva?
O Clovis é, na verdade, a alma do Sindicato. Foi ele que, no meu ponto
de vista, fez com que isso tudo acontecesse. Foi ele que agregou os colegas
para participar. Ele vislumbrou, pelo menos no meu entendimento  porque
quando eu entrei já tinha iniciado  que além de uma instituição como o IAB,
que trabalhava mais na linha cultural, era preciso ter uma instituição que
defendesse os interesses profissionais. E, principalmente, que pudesse representar os arquitetos em relação ao conselho [Crea], onde nós éramos misturados com outras categorias. Então era preciso ter um distanciamento crítico,
mas não um distanciamento que fosse apenas cultural, como era o papel do
IAB. O IAB defendia a arquitetura, o Sindicato deveria defender o exercício
profissional, o arquiteto. Então trabalhávamos junto com o IAB, mas com atribuições diferentes. E o Clovis era incansável, além de minuciosamente organizado (risos). Ele coordenava, ele dava linha, e etc., mas ele também agregava,
ele ouvia, brigava por aquilo que acreditava. E isso fez com que o Sindicato dos
Arquitetos naquele período fosse bastante reconhecido. Porque, apesar de ser
um sindicato novo, tinha uma relação forte com as demais categorias, não só
com os sindicatos de trabalhadores, mas também com outros sindicatos de
profissionais liberais  como o Sindicato dos Engenheiros, que era parceiro nas
mesmas lutas. Basicamente, o nosso trabalho era buscar congregar cada vez
mais profissionais no Sindicato, e isso se fazia com uma comunicação bastante
eficiente, que era o nosso jornal. Sempre tivemos um jornalista, um profissional.
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O jornal refletia os temas dos arquitetos e colocava os temas da política sindical
que estavam na pauta da época.
Mas no início era um jornal conjunto com o IAB...
No início era um jornal conjunto com o IAB. Logo depois, ele passou a ter
a sua identidade própria. Era um jornal bastante político, bastante forte. Ouvia
comentários de pessoas que não eram arquitetos dizendo, ó, esse jornal de
vocês é fogo (risos).
E ele discutia, no ponto de vista dos arquitetos, os temas da categoria e
também discutia os problemas da cidade, como, por exemplo, o Plano Diretor,
o aeromóvel, etc. Nós fizemos, junto com o IAB, o primeiro Encontro de Arquitetura, na Assembleia Legislativa. E também, ao mesmo tempo, o Sindicato dos
Arquitetos do RS foi uma peça-chave para a estruturação da Federação Nacional dos Arquitetos, que foi liderada inicialmente pelo arquiteto Alfredo [Serafino] Paesani, de São Paulo. Juntaram-se os cinco sindicatos que existiam na época e criaram a Federação Nacional dos Arquitetos, um órgão que nos representava em outro nível. Nesse processo teve, como mencionaste, a discussão da
Conclat [Conferência Nacional da Classe Trabalhadora], a primeira conferência
nacional foi uma coisa muito...
Desculpa te interromper... Eu estava vendo que quem participou do
Conclat representando o SAERGS foram você, o Clovis Ilgenfritz da Silva, o
Sérgio Corvello Rodrigues, a Carmen Lúcia Stein e o Miguel Dias.
Sim. Nós fomos para São Paulo, para Praia Grande. Antes, tivemos um
encontro nacional de lideranças políticas em Niterói, para tratar das liberdades
democráticas..
No Gragoatá...
Isso. Foi patrocinado a partir de recursos de um show do Chico Buarque,
e no encontro discutimos basicamente duas propostas políticas. Ou a criação
de um Partido dos Trabalhadores, ou a criação de uma Frente Popular, com
todas as tendências de esquerda, que, na época, lutavam em conjunto contra a
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ditadura. O mesmo tema foi levado para a Conclat. No encontro de Niterói se
tentava avaliar que naquele momento o mais importante seria juntar forças
para que se conseguissem as liberdades democráticas. Na Conclat já havia
cisão, já havia sido criado o PT, e havia posições divergentes. Mesmo assim,
as pessoas de todos os grupos políticos, por terem ajudado a construir essa
história, se respeitavam. Foi um enorme encontro num prédio em construção,
escuro. A gente fazia discursos em cima de banquinhos, precários e, se temia
por um quebra-quebra. E tem uma coisa que eu sempre tive em mente... Eu saí
de lá no meio da discussão, pouco antes de terminar o encontro e de terem as
resoluções definidas. Entrei no avião (da Varig), e me deram uma revista Veja
onde já tinha tudo o que havia sido aprovado. Só que o encontro não tinha
terminado naquela hora... Achei aquilo muito estranho. Ali me caiu a ficha de
que sempre tem um lado que a gente não sabe (risos).
Nessa história da Conclat, parece que havia dois grupos muito bem
definidos no debate. Um grupo que defendia um sindicalismo mais combativo, desvinculado do Estado, etc. E outro que era menos combativo, tinha
uma prática sindical mais vinculada ao Estado...
Os pelegos.
Isso, eu não queria dizer assim, mas é isso aí (risos). E no grupo mais
combativo, havia um personagem importante, o Lula, que propunha um
novo sindicalismo, um sindicalismo mais autêntico e classista. Inclusive, há
um debate sobre se deveria ser apresentada chapa de composição ou se
deveria haver uma disputa entre o sindicalismo dito autêntico contra o sindicalismo dito pelego...
É que também existia a questão que não podia deixar de ser considerada, que era a questão econômica. Quem financiava os grandes sindicatos
que estavam há muitos anos nas mãos dos mesmos, como o do Joaquinzão
por exemplo, que era da Federação dos Metalúrgicos. Eles eram de sindicatos
que tinham muito dinheiro da contribuição sindical e possibilidade de fazer
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muita coisa. Então se argumentava que não se poderia fazer nada se não se
tivesse apoio daqueles sindicatos. Havia todas essas nuanças, além das posições políticas acirradas de parte a parte. Mas isso foi um momento importante
na história do sindicalismo brasileiro e o nosso Sindicato dos Arquitetos estava
presente. Estava lá.
Eu estava vendo que, na Conclat, o SAERGS apresentou uma tese
falando a respeito da Assistência Técnica à Moradia Econômica  ATME.
E parece que foi aceito, foi acolhido.
Isso, esse foi o grande projeto do Sindicato, proposto pelo arquiteto Clovis, que hoje é lei [Lei Federal 11.888/11 e Lei Estadual 13.789/11], mas ainda
não implementada. A lei foi aprovada e não praticada, e tem um potencial enorme de contribuição para a arquitetura, como se fosse um INPS de arquitetura,
era o que a gente sempre dizia. Mesmo que a Conclat tivesse uma pauta basicamente política, o Clovis sempre tinha essa posição de que a gente não pode
deixar de afirmar o que somos, para que estamos e como podemos contribuir.
Porque isso faria com que outros sindicatos enxergassem e defendessem nossa
proposta específica. Porque isso deveria ser aprovado no legislativo. E se precisava do apoio das outras categorias. Então demonstrar a importância do projeto
era fundamental, e ali era também um local para isso.
Como era a participação dos profissionais do Estado no dia a dia do
Sindicato? Havia muito envolvimento, ou não era tão grande assim como
vocês imaginaram?
Naquela época, era um tanto quanto diferente de hoje, porque existiam
pontos muito claros do que a gente chamava de lutas. E havia uma participação
e havia muitas questões que precisavam ser dirimidas no Sindicato. Questões
profissionais, questões de direito autoral, que vinham para o Sindicato tratar. O
Sindicato era a instituição que, por ter inclusive um departamento jurídico, que
era o Marco Túlio de Rose, podia assessorar os associados nos seus problemas
profissionais. Como proceder ou como tratar questões de contrato? Então tinha
um conjunto de temas que se tratava nas reuniões, havia os eventos, havia as
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festas. O Sindicato tinha tradicionalmente uma festa por ano, de final de ano, que
envolvia a categoria. Então havia um bom nível de participação. E o IAB também.
E o Sindicato ia ao IAB, e o IAB vinha ao Sindicato, então havia esse conjunto de
situações. E essas campanhas, por exemplo, elas animavam a categoria, porque
elas se demonstravam necessárias para o exercício da participação.
A partir desse período, de 1980 a 1983, você não participou mais do
Sindicato?
Isto. Eu não preferia falar sobre isso (risos).
Não é bem isso... Porque você poderia continuar participando, mas não
necessariamente estando na diretoria.. . Você não precisa falar. Se não quiser,
fica tranquilo (risos).
OK. É que houve uma eleição para a Federação Nacional dos Arquitetos
[FNA]. E o presidente na época declarou que não era mais candidato. Então
nosso Sindicato dos Arquitetos resolveu que deveríamos ajudar a montar uma
chapa que resolvesse essa questão, que mantivesse a FNA ativa. Perguntamos
aos demais sindicatos se tinham interesse de lançar candidatura, e todos
disseram que não, inclusive a direção da FNA. E, naquele momento, havia um
grupo político do qual eu discordava, que se chamava Libelu. E eu disse aos
colegas, eu disse, tudo bem, então nós vamos montar uma chapa daqui.
Sugerimos o arquiteto [Newton] Burmeister e fizemos campanha com todos os
sindicatos do país para que o apoiassem. E todos disseram que sim. E aí eu
disse aos colegas que não iria participar do encontro. Mas já que tomamos essa
iniciativa, gostaria que se mantivesse a chapa com o nosso candidato, e que
não houvesse composição com este grupo X, considerando que São Paulo
afirmou que não participaria. Mas, no encontro, tudo mudou e houve a composição. Tudo aquilo que era dito que não iria acontecer, aconteceu, e eu disse
pra mim, OK, e fui embora. Voltei no ano seguinte para comprar um ingresso
para uma festa dos arquitetos. Nada pessoal. Absolutamente nada pessoal. Mas
foi uma posição política que tomei na época e depois eu não voltei mais para o
Sindicato. Ponto. Encerrei, e parti para outra. Numa boa (risos).
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Como é que você acompanhou o posterior desenrolar das atividades
do Sindicato? Em relação às posturas que ele adotou...
Olha, eu acompanhei um pouco. De longe. Logo depois, assumiram a
diretoria os companheiros do momento anterior. Veio a gestão do Hermes [de
Assis Puricelli], nosso grande amigo. Eu não participei mais, mas também não
me coloquei contra. Na medida do possível, sempre apoiei nosso Sindicato.
Mas depois me distanciei. O Sindicato entrou por uma linha de atuação muito
próxima do Crea, sobre a qual eu não teria o que relatar porque não acompanhei nem me envolvi. Depois, estive fora da cidade por períodos para estudar e trabalhar, e não teria o que dizer a respeito. Mais recentemente, quando o
Sindicato buscou voltar ao seu caminho (risos), quando fomos convocados
a virar o jogo, estivemos todos presentes. Com muito orgulho (risos).. . Mas hoje
estou noutro momento, com eventuais participações em nossas entidades
profissionais.

Hermes de Assis Puricelli
Natural de Porto Alegre (RS). Arquiteto e urbanista formado na Faculdade de Arquitetura da UFRGS
no primeiro semestre de 1978. No SAERGS, foi coordenador do Departamento de Promoções e Divulgação
na gestão 1980-1983, fez parte do Conselho Editorial
do Jornal Arquiteto-RS na gestão 1980-1983, e presidente na gestão 1983-1986. Na Federação Nacional
dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), foi diretor suplente
na gestão 1983-1986, tesoureiro geral na gestão 19861989 e conselheiro fiscal na gestão 1989-1992. É atualmente vice-diretor secretário da gestão 2014-2016 do
SAERGS.
Entrevista realizada em 9 de julho de 2013.
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Fale-nos um pouco sobre a sua trajetória profissional. Você é natural de
onde? Qual o motivo de você ter feito Arquitetura e Urbanismo?
Eu nasci em Porto Alegre e me criei em Ipanema [bairro na zona sul de
Porto Alegre], no tempo em que Ipanema era quase um interior. Com onze
anos, vim estudar no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, que era no bairro
Azenha. Ônibus, naquela época, para sair de Ipanema, era de hora em hora. O
Julinho, como era conhecido, fez uma mudança na minha vida, me deu um
caminho, porque eu enfrentei uma outra realidade. Era um colégio que tinha
gente de todas as partes da cidade e de todos os extratos sociais, não era um
colégio de bairro. O Júlio era uma referência. E eu comecei a participar dessas
coisas, líder de turma.. não sei se era algo que estava em mim. Na verdade, eu
não tenho um perfil de líder. Tanto é, que depois até me afastei do Sindicato.
Mas eu comecei a militar, a me interessar por essas questões coletivas no
próprio Júlio, inicialmente no movimento estudantil no Científico. Isso era em
plena época da ditadura. Havia uns movimentos fortes, e me lembro que a
polícia batia em todo mundo, até pela questão do uniforme do Júlio de Castilhos.. houve uma greve geral no Júlio de Castilhos porque queriam impor o
uniforme, e os estudantes não queriam.
Por que eu resolvi entrar na Arquitetura na UFRGS? Eu sempre gostei de
arte, de construção, sei lá. Gosto de arquitetura. Acho que a profissão é, de certa
forma, uma coisa frustrante por haver pouca oportunidade. Como eu trabalhei,
e ainda trabalho, no setor público  trabalho na Prefeitura de Porto Alegre  e
com planejamento urbano, eu vejo o potencial que a profissão tem. Os arquitetos poderiam contribuir para o coletivo, como arquitetos urbanistas de
uma forma geral. Isso não é explorado pelos gestores das cidades e a gestão
tem ênfase na política principalmente, e daí é uma outra discussão... acho que é
um dos grandes problemas desse país.
Na faculdade você chegou a participar de diretório acadêmico?
Cheguei a participar de uma diretoria, e até fui candidato uma vez ao
Dafa  Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura  e não ganhei, graças a Deus (risos), não sei. Mas eu sempre participei e estive muito vinculado, na
327

Sindicato dos Arquitetos no Rio Grande do Sul: memórias de quatro décadas (1973-2013)

verdade, o meu primeiro emprego na vida foi de bibliotecário do Dafa. Eu estava entrando na Arquitetura.. tenho um irmão que cursou e não concluiu a
Arquitetura. Ele é engenheiro, advogado, veterinário, artista e não sei mais o quê,
meio maluco (risos). Mas ele cursou Arquitetura até o sexto ou sétimo semestre,
depois foi trabalhar no interior como engenheiro e abandonou o curso de
Arquitetura. E ele participava intensamente do movimento estudantil pela Engenharia naquela época, através do Centro dos Estudantes Universitários de
Engenharia  CEUE  e do DCE da UFRGS. Na Arquitetura, havia um grupo de
esquerda que pegou o Dafa na época, em 1973, e organizou uma biblioteca
muito interessante, com literatura de esquerda, inclusive.
Tinha de tudo, literatura, romance, mas tinha livros considerados proibidos. E o que me marcou naquela época era o absurdo de a gente estar sempre com medo. E eu, como bibliotecário.. primeiro tive um contato muito grande, conhecia todos os estudantes, porque o Dafa era uma referência. Mesmo
que ninguém fosse retirar livro, sempre davam uma passadinha no Dafa, e eu
ficava lá dentro. Mas havia alguns livros que eram considerados proibidos. Eram
livros de romance. Isso me marcou muito  embora eu tivesse 17 ou 18 anos 
o absurdo que era aquela coisa da repressão, da ditadura. Porque esses livros
eram romances, traduzidos para o português, mas romances russos, escrito por
autores russos. A gente arrancava a capa do livro e eles circulavam sem capa
para não chamar a atenção. E as capas foram extraviadas, queimadas, porque se
pegassem aquele livro de autor russo.. era uma coisa, um motivo pra ser preso,
quem sabe torturado ou morto. Isto demonstrava o nível da estupidez da ditadura, da repressão.
Nessa época, eu estava entrando na Arquitetura, tinha o curso básico que
era ali na rua Ramiro Barcelos. Todo mundo fazia o curso básico, que eram cinco
cadeiras, uma delas era Organização Social e Política Brasileira  OSPB, é claro
que com a visão do governo militar. Mas eu ainda não tinha contato com a Arquitetura lá no prédio da rua Sarmento Leite, só no segundo semestre de 1973.
No primeiro semestre de 1973, que eu comecei a trabalhar lá no Dafa. E
foi assim uma iniciação. Aquele ambiente, realmente era apaixonante. Eu me
apaixonei.
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Hoje, eu vejo algumas pessoas daquela época, que comentam, que eu
fazia, que eu acontecia... tem muito blefe. Era um período de muita alienação
também. Lembro que o grupo que participava do diretório era um grupo muito
pequeno. E eram vistos como comunistas, revoltados, desajustados, de mal
com a vida... porque também era uma época em que o Brasil estava a mil, começando a crescer.
Eu lembro de uma coisa que me marcou muito, nessa época. Nós do
diretório  a arquiteta Nirce Saffer era a presidente do Dafa em 73  estávamos
colando uns cartazes, acho que era contra o aumento do RU da UFRGS. E
fomos abordados por um guardinha da universidade, de revólver em punho, a
nos apontar. Foi a primeira e única vez que me apontaram um revolver. E nós
com uns papos, para tentar convencê-lo que era para o bem da coletividade,
era uma questão social, etc... e ele, meio truculento, disse: não, porque não
pode, porque nós temos ordem. Aí dissemos, ah, mas o pessoal fumar maconha vocês deixam. E ele respondeu, ah, fumar maconha pode, tudo pode, só
não pode é comunista (risos).
E como se deu seu envolvimento aqui com o Sindicato dos Arquitetos?
Foi um caminho natural, eu acho. Como a gente se envolvia muito com
o Dafa.. quando eu me formei, eu já trabalhava na prefeitura, na Secretaria do
Planejamento Municipal. Acho que, quando tu te forma, em qualquer curso, tu
tens um vácuo, porque tu tens milhões de coisas pra fazer e, de repente, tu vê
que o teu tempo tá sobrando (risos). Foi aí que eu me aproximei. O Clovis
Ilgenfritz da Silva, por quem eu tenho grande admiração e saudade do convívio,
era uma referência. Acho que ainda é, mas ele saiu de foco. Ele era assim uma
vanguarda. As questões que ele levantava, a formação do Sindicato.. ele quase
que brigava sozinho junto com o pequeno grupo que participava naquela época. Porque, para a grande maioria dos profissionais  não para essas pessoas
que eram ligadas ao Sindicato e ao IAB,  sindicato era coisa de trabalhador, de
operário. Se os arquitetos eram seus próprios patrões, eram autônomos, como
é que poderia haver sindicato de arquitetos? Acho que até hoje ainda tem um
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pouco disso. Então o Clovis era uma referência e começou a batalhar pela
valorização dos arquitetos. A gente ficou sabendo das questões de valorização
da profissão. O Clovis tinha a ideia do ATME, Assistência Técnica a Moradia
Econômica. A gente se interessou pelo assunto. Falo a gente porque havia
outros da minha turma, e participamos de algumas reuniões. A ideia do ATME
evoluiu em alguns lugares, recentemente virou lei. Era uma ideia muito interessante. Aí a gente começou a trabalhar isso antes, lá por 1979 ou 1980, e eu
me aproximei junto com um grupo. O [Luíz Antônio Volcato] Custódio, a Lúcia
Dóris Lisboa, a Helga Correa Pereira, entre outros, são dessa época, e nós
viramos parte do Sindicato e começamos a participar.
A gestão de 1980 a 1983 foi presidida pelo Clovis Ilgenfritz e o
vice-presidente foi o Luíz Antônio Volcato Custódio. Nessa gestão, você foi
coordenador do Departamento de Promoção e Divulgação e participava
também do conselho do boletim Arquiteto RS. Como era o trabalho de
elaboração do jornal, das pautas e dos assuntos?
Entre 1978 e 1980, eu me afastei da prefeitura e trabalhei em um escritório de programação visual  hoje seria design  com o Carlos Alberto
Gravina, programador visual conhecidíssimo na época. Ele também estudou
Arquitetura. Foi uma coisa pela qual me apaixonei, por artes gráficas. Isso me
aproximou do jornal do Sindicato. A execução era muito artesanal, mas muito
mesmo. O mais moderno daquela época, acho que era a máquina de escrever
(risos). A gente escrevia os textos e fazia colagem, muita colagem (textos, fotos,
gráficos, desenhos), depois levava para a gráfica fazer um fotolito e imprimir. Era
tudo muito artesanal e a manutenção do jornal era um parto. O Clovis sempre
foi o grande incentivador. Hoje, mais do que naquela época, eu entendo a
ansiedade do Clovis em querer produzir o jornal, de divulgar. Porque a gente
tinha um trabalho, as pessoas se dedicavam, mas não havia divulgação, até
porque não havia grandes meios de fazê-la. O único meio era o jornalzinho.
No máximo, às vezes, aparecia uma notinha [na grande mídia]. O jornal, então,
passou a ser a grande forma de chegar nos arquitetos. Era muito artesanal, a
parte de venda de publicidade era feita pela gente mesmo. Lembro-me que,
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naquela época, a Casa do Desenho nos apoiava muito. Às vezes, a gente não
tinha dinheiro para fechar a edição, e ligávamos pedindo por favor, coloquem
um anunciozinho, aí eles colocavam, até porque era uma empresa referência
de material de desenho em Porto Alegre.
A divulgação do jornal era grande, não era?
Depois, ele foi se consagrando entre os próprios arquitetos. Aí havia mais
interesse. Os próprios arquitetos conhecidos, que tinham trabalhos maiores e
eram clientes das grandes empresas de material de construção, pediam que
elas dessem uma força ao jornal. Aí começou a melhorar. E isso num período
em que eu já era presidente, foi em 86, mais ou menos.
O Ignácio [Benites], o livreiro, tinha vindo do Uruguai e estava aqui
procurando coisas pra fazer. Através de um parente dele que trabalhava no IAB,
a Maria, ele fez um contato conosco e começou a ser o cobrador das mensalidades do SAERGS. Isso era um problema a vida inteira, cobrar a anuidade do
Sindicato, junto aos profissionais. A gente chegava a ficar raivoso, porque os
caras não queriam pagar a mensalidade ou a anuidade. Mas o Ignácio depois
comprovou sua garra. Ele chegava a ser chato, mas ele foi um sucesso. Me
arrisco a dizer que foi o período em que houve mais associados em dia quando o Ignácio assumiu como cobrador. Ele tinha uma agendinha e, na época, se
tinha controle de todos os arquitetos, onde estavam, no que trabalhavam, etc.
Acho que não tinha mil arquitetos ativos, tinha menos.. então ele sabia os que
estavam no interior, telefonava. Aqui ele ia aos escritórios uma, duas, três vezes,
os caras desdobravam, ele ia a quarta. Sério, ele matava no cansaço. Às vezes
até o pessoal nos telefonava, reclamava daquilo (risos). Eu conheço gente que
pagava para se ver livre dele, e ele foi um sucesso, era um grande guerreiro.
E até foi interessante, que depois que o Ignácio já conhecia todos, ele se propôs
a vender publicidade para o jornal. Aí ele foi melhor ainda, porque ele ia nas
empresas  tanto que ele é um cara que construiu sua atividade profissional
a partir disso. Hoje todo mundo conhece o Ignácio, ele é bem-sucedido. Ele
conseguiu fazer com que o jornal conseguisse se pagar, em um período, pelo
menos. Como curiosidade: como o Ignácio conhecia todos os arquitetos e ia
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muito para a terra dele, Uruguai, o pessoal pedia, mesmo que informalmente,
que ele trouxesse livros. E aí ele viu que havia demanda, tanto é que, hoje,
ele é livreiro.
Em 1983, você se tornou presidente do Sindicato. Como foi essa transição das três últimas gestões presididas pelo Clovis Ilgenfritz para a sua?
A gente era um grupo que era quase filho do Clovis. Como eu falei anteriormente, a gente veio pra cá e o Clovis era uma referência, uma liderança. Nessa
época, eu e o Custódio éramos eventuais candidatos, porque a gente estava aqui
o tempo todo. O Clovis, na época, já tinha um vínculo com o PT e o movimento
sindical. Nessa época a gente já participava do PT. Eu também era filiado, fiz parte
do grupo aqui de Porto Alegre que iniciou o processo de formação do partido. A
gente tinha reuniões, grupo de estudos de política, no escritório do Clovis. Como
eu participava desse grupo, me aproximei mais do Clovis. Eu fui quase que o
candidato natural daquela diretoria. Até me arrisco a dizer que o Custódio, que é
meu amigão, possa ter ficado um pouco magoado, não sei, porque ele era mais
vinculado a um grupo que era ligado ao MDB, PMDB depois.
Havia uma crítica muito grande, eu me lembro do Demétrio Ribeiro.. ele
se correspondia com a gente, comigo, por cartas. Já não era comum naquela
época, mas ele mandava extensas cartas escritas de próprio punho. Era um dos
críticos ferrenhos desse vínculo do Sindicato com partidos. Todos os sindicatos
tinham uma afinidade com algum partido, como têm hoje. As pessoas fazem
de conta que não, mas tem. Mais tarde, a gente fez uma autocrítica  o grupo
do qual eu participava e que também era muito afinado com o PT  e tivemos
consciência de que, se por um lado nos uniu muito e trouxe muita gente, por
outro lado, também afastou muita gente. Nessa época, havia uma disputa política muito grande, entre o grupo que era do PMDB e do PT, que estava começando. Eu até acho que é muito parecido com essa situação que se tem
hoje. Partidos como PSol, PSTU, grupos que eu considero extremamente idealistas, mas que são minorias. Não sei se quando crescerem ou quando tiverem
poder conseguirão manter essa linha purista, e não ter de se aliar com outras
forças para manter o poder, essas coisas. Mas isso já é outra história (risos).
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A transição entre as gestões foi tranquila porque, na verdade, a gente era
o grupo da diretoria e não havia uma oposição. Particularmente, eu confesso
que sofri muito internamente. Não tanto pela idade, por eu ser muito jovem na
época, mas por que o Clovis era um cara conhecidíssimo no meio dos arquitetos. Era um cara que ia para TV, que ia para jornal, tinha uma cancha. E eu
estava surgindo nesse meio, estava começando. Algumas coisas eu consegui
superar, mas era um sofrimento ter que ir numa assembléia e ter de falar para
centenas de pessoas.
Nessa época, outra coisa que me marcou muito foi quando eu recém
havia sido empossado. A posse formal era lá na Delegacia Regional do Trabalho,
e me chamaram em uma assembléia do sindicato aqui da frente, dos trabalhadores da construção civil. Me chamaram para dar um apoio, precisavam de
gente para ir ao palanque. Eu nunca tinha falado para mais de dez pessoas,
talvez para vinte dentro de uma sala de aula, trinta pessoas, no máximo. De
repente, havia quase mil pessoas, operários da construção civil.. mas isso a
gente acaba superando. Mas foi difícil para mim e para o grupo, porque o
Clovis era uma referência, então a gente estava assim.. não é substituindo,
mas tu acabas tendo que ocupar aquele espaço. Por outro lado, o Clovis, até
pela personalidade dele, e como ele continuava participando no Sindicato e
assumiu a FNA, que era aqui nessa casinha ao lado, num puxadinho ali, que até
a gente arrumou, pintou, meteu a mão na obra pra poder funcionar  então ele
estava muito próximo, ele estava sempre aqui. A gente tinha que ter a autonomia de uma nova diretoria, porque o Clovis, como um paizão, continuava
aqui dentro. Foram anos de dedicação  três gestões, mais o período da APA.
Mais de doze anos.
Como era a participação da categoria na entidade sindical? Digo a
categoria de maneira geral, não me refiro à diretoria ...
Eu, hoje, participo das entidades de arquitetos e engenheiros da prefeitura, dos movimentos que a gente tem para melhorar as condições de
trabalho, e eu vejo que não tem diferenças. Sinceramente, acho que a grande
maioria dos arquitetos é extremamente acomodada para essas questões.
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Ou acomodada, ou talvez não vejam nas nossas entidades reais representantes.
Mas me arrisco a dizer que é mais uma acomodação, porque não procuram
outros movimentos, outras entidades. E o Sindicato dos Arquitetos, naquela
época, era uma novidade. Tinha uma barreira para as pessoas participarem de
um sindicato que era de trabalhadores. Ele sempre teve esse viés de ser um
sindicato de arquitetos empregados, não era um sindicato patronal, embora
pessoas que participavam efetivamente tinham escritórios bem-sucedidos
que empregavam outros arquitetos. Então sempre houve uma resistência. As
pessoas participavam para dar força, mas não viam no Sindicato, de fato, uma
entidade que os representava para as questões do dia a dia. Acho que, nessas
questões, o Sindicato tomou força de representação dos profissionais a partir
de algumas ações coletivas que houve na época  não lembro bem o período,
acho que foi na última gestão do Clovis, depois na minha  ações coletivas,
que o Sindicato encaminhou, contra a Prefeitura de Porto Alegre, uma prefeitura
do interior, contra o Estado do Rio Grande do Sul, pelo pagamento do salário
mínimo profissional.
No início da década de 1980 já estava sendo discutida a fundação da
CUT. Como o Sindicato participou da fundação da CUT? Não só da fundação
da CUT, mas como se envolveu com o movimento sindical de maneira geral.
Nesse período, havia uma discussão nacional muito grande que envolvia
a política sindical  e o Clovis, aqui no Rio Grande do Sul foi a expressão disso.
Não adiantava organizar somente os arquitetos, mas outras categorias também.
Havia um limite de espaço para atuar que era muito pequeno, porque as questões maiores eram de caráter nacional, extrapolavam a prefeitura, o governo do
estado.. então sempre houve uma ideia de que deveríamos ter uma representação nacional muito forte, que unisse o movimento sindical como um todo.
Por outro lado, havia uma crítica muito grande à nossa atuação, porque
terminava tendo um viés político muito forte. Eram muito intensas essas discussões. Então eu me lembro que, volta e meia, a gente era acusado de estar
fazendo política partidária, de estar usando o Sindicato, essas coisas.. Até pode
ter um pouco de verdade, depois muitas dessas pessoas viraram políticos de
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carreira. Mas não tinha outro jeito de dar força à vida sindical. Até porque,
naquela época, era tudo ainda muito regrado, muito controlado. Para tu fazeres
qualquer coisa com mais força, tu tinhas que ter uma unidade sindical no Brasil.
Acho que aí o Clovis foi muito importante, porque na época a gente ia nas
Conclat  Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras, com recursos próprios. Às vezes, cinco ou seis queriam ir, aí o Sindicato tinha verba para uma
passagem e a gente rateava o resto. Tudo muito complicado, muito difícil, e
mesmo assim às vezes se sofria alguma crítica. Mas era um momento muito
rico. Sem entrar no mérito se foi um bom presidente ou não para a história
recente do país, mas desde o tempo em que o Lula presidiu o Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC, agitando aqueles sindicatos fortes, um monte de pessoas que hoje se tornaram personalidades no Brasil, como por exemplo, o
Olívio [Dutra], o próprio [José] Fortunati, se formaram naquele caldeirão.
Mais ou menos nesse período em que eu fui presidente do Sindicato
dos Arquitetos, em 1983-1986, coincidiu com o Olívio nos bancários, e o Fortunati era vice do Olívio. Depois ele foi presidente do Sindicato dos Bancários
também. Era um momento de muita riqueza de discussões dentro desses
grupos. Eu acho que foi um momento muito rico dentro do movimento sindical e que depois se enfraqueceu um pouco. No nosso caso, dos arquitetos, a
gente já discutia isso.
No fim da minha gestão, e depois na gestão da Helga [Correa Pereira], era
uma questão que havia forte, porque já tramitava um projeto de lei no Congresso de se criar sindicatos de trabalhadores funcionários públicos. Até então isso
era proibido. Então o nosso sindicato, bem ou mal, representava os trabalhadores dos órgãos públicos estaduais, federais, municipais, etc. Porque era um
dos poucos lugares que empregava centenas de profissionais. A Prefeitura de
Porto Alegre tinha centenas de arquitetos. No estado, deveria ter mais ainda,
porque havia arquitetos espalhados no interior. Com a possibilidade da pessoa
ser filiada a vários sindicatos, o que hoje é permitido, o Sindicato acabou perdendo essa representatividade, e isso aconteceu de fato.
Vou pegar o exemplo da Prefeitura de Porto Alegre. Os arquitetos da
Prefeitura de Porto Alegre discutem o acordo coletivo junto com o Simpa, que
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é o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, que representa todos os funcionários da prefeitura. Isso, com certeza, propiciou um certo esvaziamento
junto ao SAERGS.
Nesse período, havia muito debate nos jornais do Sindicato em relação às Diretas Já. Como o SAERGS participou disso?
Era um grupo que participava. Não havia participação da categoria como
um todo, era uma participação quase da diretoria, de um grupo superpequeno,
mas que participou intensamente. Embora, nas Diretas Já, houvesse uma participação da sociedade. Eu me lembro de uma coisa que me marcou muito:
uma vez, iria ter uma mobilização da CUT em que todos os sindicatos iriam
participar de um ato. Eu e o Clovis saímos pela avenida João Pessoa, com uma
faixa. Hoje eu penso que foi uma cena dantesca, nós, somente dois arquitetos,
carregando uma faixa, acho que quem passava não entendia nada. Era para ser
uma passeata, mas as coisas eram assim, em horário de trabalho, não era muito
fácil. Mas foi outro momento muito intenso aqui, e acho que nas Diretas Já
houve o privilégio de se conseguir envolver toda a sociedade. Até a mídia tem
destacado que esses eventos que vem ocorrendo hoje48 têm um pouco das
Diretas Já, Fora Collor, etc.. foi uma coisa crescente que mobilizou a sociedade
como um todo. Nesse período, o pessoal que estava aqui na diretoria participava. Nesses atos maiores, me arrisco a dizer que havia centenas de arquitetos que
acompanhavam o Sindicato.
Nessa época, fim de 1970 e começo de 1980, houve a criação da FNA.
Você participou da FNA também?
Quando eu saí do Sindicato, em 1986, fui tesoureiro da FNA, que foi outro estresse na minha vida. Porque havia um congresso em Brasília e todo mundo tinha que ir.. aí o [Newton] Burmeister dizia, tem que mandar gente, só que
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Referindo-se àsgigantescas manifestações que tomaram conta das cidades Brasileiras nos meses de junho e julho de

2013, inicialmente contestando o aumento das tarifas de transporte público.

336

Personagens e memórias

a situação estava no negativo. Mas aí os arquitetos participavam do evento,
depois a gente saía que nem louco para tapar os furos.
Uma vez, se fez uma rifa nacional, que, se não me engano, era de um
videocassete, em que todos os sindicatos do Brasil se comprometeram a vender números para sair do vermelho. E era uma quantidade enorme de números
que havia, e a gente torcendo que ninguém ganhasse, que pelo menos não
precisava comprar o prêmio e aumentava nosso lucro. No fim, se vendeu pouquíssimos números, ninguém levou a sério a tal de rifa, e um infeliz ganhou o
prêmio (risos), a gente teve que dar o prêmio, e no fim a gente ainda perdeu,
porque o prêmio era mais caro do que tinha se vendido, mas isso tudo faz parte
do folclore. A FNA veio pra Porto Alegre, o Clovis era o presidente. Foi um momento de muita doação, a gente pintando, arrumando a sede, pois a FNA quase não tinha dinheiro. Depois, já numa segunda gestão aqui em Porto Alegre, foi
mais tranquilo. O Burmeister era o presidente, aí a gente tinha uma sala na rua
Felipe Camarão, quase esquina com a avenida Osvaldo Aranha. Nessa, eu fui
tesoureiro. Saímos de lá porque o espaço era muito ruim, havia goteiras, o piso
era precário.
O Clovis tinha uma participação importante em nível nacional. O Burmeister também, mas ele tinha um perfil menos político, no aspecto de se envolver com as questões nacionais, de interagir com os outros sindicatos.
Que tipo de avaliação você faz sobre o posterior rumo da entidade?
Eu confesso que tenho acompanhado pouco, mas da minha gestão até
a da Helga [Correa Pereira] e do Edu [Eduardo Nunes Vieira], eu ainda participava. Depois eu fui me afastando. O Sindicato perdeu um pouco de força,
mas não por falha das diretorias. Mais por essas questões que eu falei, da
criação dos sindicatos de funcionários públicos, que eram o grande contingente de associados. A gente fazia assembleias, que reuniam quarenta, cinquenta pessoas aqui, para tratar de questões específicas de funcionários
públicos, como o afastamento compulsório de cargo e/ou função, desrespeito
profissional, entre outros, e isto perdeu espaço.
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Eu acho que o movimento sindical como um todo tem um outro perfil,
não é que tenha enfraquecido. Sei que algumas diretorias foram muito criticadas. Às vezes se fala muita coisa que não é verdade, mas eu sempre respeitei
muito o pessoal que estava aqui. É um trabalho árduo e de doação para quem
se dedicou. Até porque a categoria não é muito colaborativa.. Eu acho que é
um pouco do perfil do Brasil, e as pessoas estão muito acomodadas. Eu tenho
muito respeito por quem está aqui, e sei que é muito difícil.

Helga Correa Pereira
Natural de Porto Alegre, mas criou-se em Jaguarão (RS). Arquiteta e urbanista formada na Faculdade de
Arquitetura da UFRGS no primeiro semestre de 1973.
No SAERGS, foi diretora suplente na gestão 1980-1983,
primeira diretora secretária gestão 1983-1986, presidenta na gestão 1986-1989 e primeira diretora secretária na gestão 1989-1992. Na Federação Nacional
dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), foi conselheira fiscal
na gestão 1983-1986 e primeira secretária na gestão
1989-1992.
Entrevista realizada em 18 de julho de 2013.

Conte-nos sobre sua trajetória pessoal anterior ao seu envolvimento
com o Sindicato dos Arquitetos. Você é natural de onde? Por que você optou
por estudar Arquitetura e Urbanismo?
Eu sou natural de Porto Alegre, mas me criei em Jaguarão, na fronteira sul.
A Arquitetura.. Jaguarão é uma cidade histórica e a Arquitetura lá era valorizada.
A casa do meu pai é uma das arroladas como a primeira arquitetura modernista
em Jaguarão. Então eu vim para Porto Alegre para estudar Arquitetura. Fiz
cursinho no Dafa, Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura, passei e
fiz Arquitetura.
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Durante a faculdade de Arquitetura eu trabalhei na Urbasul [Equipe de
Urbanismo Ltda.] como estudante desenhista, que era o Demétrio Ribeiro, o
[Carlos Maximiliano] Fayet e o [Roberto Félix] Veronese. Então eu trabalhei só
com eles durante a faculdade. E saí de lá e fui trabalhar em urbanismo. Trabalhei
na Prefeitura de Canoas, depois entrei para o estado e trabalhei em assessoria
a municípios na área de urbanismo. Depois, fiz um curso no Rio, no IBAM
(Instituto Brasileiro de Administração Municipal). Então eu sempre trabalhei
nessa área, nunca trabalhei com obra.
No momento em que você foi estudante da UFRGS você participou
de algum movimento político?
Não participei de nada. Quando eu entrei, havia a movimentação nosso
ensino é uma farsa, em 1968. Aí fecharam a Faculdade [de Arquitetura da
UFRGS] e o primeiro semestre foi de greve, de manifestação. Mas assim, de
movimentos não participei, porque eu vinha do interior, nem conhecia direito
esses movimentos.
Depois, atuando com o Demétrio e o Fayet, eles gostavam muito de
conversar conosco sobre várias coisas. Eles haviam sido expulsos da Faculdade..
então eu comecei a ter mais consciência política sobre a vida e a cidade. E a
visão do urbanismo sempre foi uma visão política, dessas relações de poder
dentro da cidade.
Como se deu seu envolvimento com o Sindicato dos Arquitetos?
Com o Sindicato de Arquitetos foi assim. Eu trabalhava na Surbam, que
era um órgão do Estado que assessorava municípios na questão urbana. A
Glenda [Pereira da Cruz], que era minha coordenadora, entrou na diretoria do
Clovis [Ilgenfritz da Silva] em 1980. Aí ela me convidou para participar também
da diretoria. Eu não tinha nunca participado do Sindicato. Aí eu comecei a atuar
assim, pelo convite da Glenda. Eu conhecia o Clovis só de vista. O [Luiz Antônio
Volcato] Custódio eu conhecia porque havia trabalhado conosco lá na Surbam
um pouco  o Custódio era vice-presidente do Clovis. E aí eu fiquei conhecendo a turma.
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Dessa gestão de 1980 a 1983 você foi diretora suplente. Você tem
alguma recordação do trabalho com o Clovis Ilgenfritz da Silva, com o Luiz
Antônio Volcato Custódio, e com os demais dessa turma?
Sim. Foi nessa época que começaram também a Intersindical. E também
nós começamos a montar um grupo, o João [Farias] Rovati, eu, o Hermes [de
Assis Puricelli], o Edu [Eduardo Nunes Vieira], e tinha um outro menino, o Miguel
[Francisco Tavares Dias], que faleceu em Santa Catarina. A gente começou a
discutir a questão da cidade e da atuação do arquiteto na cidade para começar
a discutir isso. Foi o núcleo que iniciou o germe do Cidade depois. A gente
tinha um grupo de trabalho lá. E, em nível Intersindical, para mim foi toda uma
descoberta. Acho que a importância do Clovis na questão do movimento
sindical dos arquitetos foi isso. Ele mostrou para os arquitetos a importância de
ser um trabalhador também, de ter a sua relação de trabalho valorizada e
valorizar os outros. Essa interrelação nunca tinha existido. O arquiteto, até então,
no meu entendimento, era assim.. o arquiteto, um rei. É ele e o contratador só,
não tinha relação com os outros. Isso foi importantíssimo pra nós.
Nessa gestão de 1980 a 1983, houve momentos muito importantes,
como a realização das conferências e congressos da classe trabalhadora. São
as Conclat ...
São as Conclat sim, que envolviam a Intersindical e eram justamente o
embrião da CUT. Foi aí que eu conheci o Olívio Dutra. Que a gente conheceu
vários, o [Paulo] Paim, o [José] Fortunati. O Tarso [Genro] era advogado trabalhista
de vários sindicatos, dos Bancários, dos Professores, e outros.
Na gestão de 1983 a 1986, você foi primeira diretora secretária. Como
foi essa transição das três gestões anteriores, presididas pelo Clovis, para o
novo grupo? Como foi assumir essa gestão de 1983 a 1986 junto com o
Hermes de Assis Puricelli?
Na verdade, foi uma continuidade. O Clovis e o grupo mais antigo foram
para a FNA [Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas] e nós, os mais

340

Personagens e memórias

novos, ficamos no Sindicato. A FNA ficou aqui em Porto Alegre. A gente trabalhava junto até, tinha jornalista junto, advogado junto, e era na sede do Sindicato
[na rua José do Patrocínio]. Depois eles alugaram uma sala. Então não enxergo
assim como uma mudança, foi uma continuidade do trabalho. Inclusive, o conselho fiscal eu acho que todos eram da velha guarda, só a diretoria que... tudo
era da diretoria do Clovis. Só a cabeça que foi renovada.
Essa gestão de 1983 a 1986 foi no período de fundação da CUT. Como
o Sindicato se envolveu com a fundação da Central Única dos Trabalhadores?
Ah, diretamente. Nós fazíamos a assembleia, colocávamos representante, fomos aos congressos da CUT. Eu nunca fui fora de Porto Alegre porque tinha filho pequeno. Meu filho nasceu em 1982. Então eu só pude sair mais tarde (risos). Eu tinha que ficar, mas eu atuava nas coisas aqui.
Houve uma greve dos bancários que o Fortunati presidiu.. . não, uma
greve quando fechou o banco Meridional, e eu lembro que toda a semana tinha que ir alguém para fazer um discursinho, de cinco minutos na praça, pra
manter o movimento. Então a gente estava atuando como Sindicato mesmo,
dentro do contexto da CUT. E fomos a congressos da CUT e tudo.
Havia um grande envolvimento da categoria com o Sindicato?
Tinha. Porque tem uma diferença muito grande assim, naquela época,
do Sindicato. Os servidores públicos não podiam ser sindicalizados, então o
Sindicato era o sindicato dos servidores públicos. Não da categoria, autônomos
e coisa assim, mas professores, que eram professores de Arquitetura, os funcionários públicos da prefeitura e do estado que eram arquitetos, atuavam e
dependiam do Sindicato para questões de salário mínimo profissional, de
condições de trabalho. Em várias coisas, com seus advogados, o Sindicato é
que atuava em favor deles.
Ah, mas não participavam do sindicato majoritário.
Não tinha, não existia isso. Essa que foi a diferença e por isso que...
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Todos os arquitetos se abrigavam no SAERGS.
Era ali o sindicato. Tinha função o sindicato, função sindical.
Função efetiva de defesa dos direitos e interesses do trabalhador...
De defesa, é. Porque não existia.. Depois, não lembro quando foram
criados os sindicatos dos servidores públicos, mas foi depois da Constituinte.
Então ainda havia um período de transição e eles atuavam junto ao nosso
Sindicato. Era essa categoria que apoiava o Sindicato. Claro, e a gente sempre
discutia essa questão. Tinham escritórios de arquitetura que tinham empregado
e patrão e todos eram sócios do Sindicato (risos).
Helga, você foi presidenta na gestão 1986-1989. Como se deu a
montagem do grupo para essa gestão? Também foi uma continuidade?
Foi uma continuidade. Todo esse tempo que eu atuei no Sindicato foi
uma continuidade. Agregava gente nova, porque as pessoas vinham atuar no
Sindicato, e então já agregava na próxima diretoria.
No meio da sua gestão se inicia a primeira gestão do Olívio Dutra na
Prefeitura de Porto Alegre, em 1988. Isso impactou o SAERGS em alguma
medida? Se é que teve algum impacto.
Olha, eu não me lembro de impacto no Sindicato. Já estava tendo impacto, pois já estavam formados os sindicatos de servidores públicos. Isso já tinha. Como a maioria da diretoria, não todos, atuava no PT também  eu mesmo
não era filiada ao PT naquela época, depois me filiei  a gente atuou muito.
Porque, quando o Olívio assumiu, a primeira coisa que ele fez foi uma intervenção nas empresas de ônibus. Assumiu e fez uma intervenção. Dois meses depois de assumir, amanheceram as empresas com intervenção. Foi feito um
levantamento de preços, de custos, de tabela, não sei o quê. Como era uma
coisa da nossa área, de locomoção urbana, da questão urbana, a gente participou bastante dessa discussão. Depois o [Newton] Burmeister e o Clovis foram
ser secretários municipais. Então eles fizeram também umas mudanças lá e nos
chamaram. O Plano Diretor começou a ser reestruturado, a gente participava
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com representação. Nessa época, a gente estava criando o Cidade, com essa
ideia. Aí que desvirtuou um pouco o Cidade, porque começaram a atuar nas
assessorias movimentos para o Orçamento Participativo. Mas do Sindicato em
si... eu acho que, para a atuação do Sindicato, não teve muita interferência.
O pessoal do Sindicato passou a atuar no governo?
Não. Da diretoria do Sindicato, não. Quando eu era presidente... ah, teve
o Edu [Eduardo Nunes Vieira]. O Edu trabalhava no Demhab, mas era assessor
de presidência, ou coisa assim. O Clovis e o Burmeister não estavam mais no
Sindicato. O Hermes era funcionário da prefeitura. Não, não teve ninguém da
diretoria, não foi esvaziado o Sindicato. Continuou atuando a mesma coisa, só
que foi convidado principalmente pelo Clovis e pelo Burmeister. Eles eram secretários, um de Obras, e o outro de Planejamento, e começaram a reformular
o código de obras, o Plano Diretor. Houve muita mudança na prefeitura, e o
Sindicato, como era uma referência para eles, foi chamado para compor grupos
de entidades, grupos de trabalho, coisas assim.
Para contribuir com os debates.
É, foi mais nisso.
Você se recorda das pautas, dos temas mais importantes da sua
gestão?
Pois é.. . me deu um branco (risos). Não me lembro muito bem... uma
coisa que a gente atuou bastante, fazendo cursos e discussão, foi para o autônomo, sobre a questão de como cobrar. Ensinar o arquiteto a ser um empresário.
Até é uma dicotomia com o que a gente pensava enquanto política, mas de o
autônomo saber quanto custa seu escritório. Isso foi uma novidade na época
em que eu atuei. Outra discussão foi justamente a discussão da função do Sindicato, na medida em que não tinha mais aquela massa de profissionais que
dependiam de nós para relações com os patrões. Pois eram servidores públicos. Na minha gestão, a gente começou a discutir isso. E depois discutiu na
gestão do Edu também. É, eu mesmo fui da diretoria dos servidores funcio343
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nários públicos, Sindsepe/RS, o Sindicato dos Servidores Públicos do Estado
[do Rio Grande do Sul].
Na gestão de 1989 a 1992, você foi primeira diretora secretária do
Eduardo Nunes Vieira. Nessa gestão, parece que, quando se abriu a possibilidade das eleições  ali no meio de 1992  ninguém se apresentou com
candidatura. Posso estar cometendo um juízo de valor errado, mas parece
que houve um esvaziamento, um desinteresse por parte da categoria, pelas
coisas do Sindicato. É correta essa visão?
Não, não. Na verdade, naquela gestão, na minha, a gente começou a
discutir qual era a função do Sindicato. A nossa ideia era de que, enquanto Sindicato de Arquitetos, já tinha passado o ciclo. Nós já tínhamos feito o nosso
papel, que era mostrar para os arquitetos, e nós também nos convencermos,
da importância do arquiteto enquanto trabalhador como os outros. Nós não
tínhamos mais base para defender enquanto Sindicato, nós achávamos isso.
Então a gente fez algumas plenárias... o Clovis é que foi contra a nossa ideia. Eu
acho que isso que esvaziou (risos). Imaginamos que nós tínhamos que pensar
em uma entidade diferente, juntar com o IAB [Instituto de Arquitetos do Brasil] e
fazer uma entidade que tivesse advogados, e tudo. Mas o IAB também não
queria, então a gente ficou nessa confusão.
Para fazer como se fosse uma associação diferente, que não fosse
sindicato?
Que não fosse sindicato, nem fosse só o IAB, que não se preocupa com
as relações de trabalho dos arquitetos. Lembro-me que o [Alfredo Serafino] Paesani, o primeiro presidente da FNA, discutia muito essa questão também do
trabalho profissional. E com a história do CRA [Conselho Regional de Arquitetura] também, a gente queria misturar tudo e pensar uma nova relação de trabalho dos arquitetos, levando muito em consideração também a questão do
exercício profissional. Porque o Paesani dizia que em vez de ter Crea e CRA,
que nós tínhamos que defender uma coisa só. Como hoje, que há a questão do
direito do consumidor, ter uma estrutura que defendesse o profissional, mas
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também cobrasse do profissional o exercício legal da profissão, mas também a
responsabilidade técnica. Não no sentido corporativo, não sei se é o CRA ou...
É o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU.
Não sei como é. Mas fazer tudo isso uma entidade, meio tipo a OAB. A
OAB é também um pouco de tudo. A gente achava que a nossa entidade tinha
que ser assim, e ter um setor judiciário que resolvesse os problemas. Então nós
estávamos nessa discussão assim. O Clovis disse que não era o momento
ainda e aí esvaziou o nosso interesse por atuar no Sindicato.
Então a ideia não era acabar com o Sindicato, era fundi-lo com...
É, era fazer uma... então a diretoria estava imbuída disso. Então não tinha
como nós ficarmos mais três anos, nós tínhamos esgotado. E não tinha ninguém para colocar, até porque a base que se servia do Sindicato enquanto defesa do seu trabalho já estava em outras entidades, já estava noutros sindicatos.
Aí um grupo ficou lá no Sindicato e depois não tomei mais conhecimento
também, porque aí eu também estava noutra atuação. Eu fui ser assessora da
bancada do PT na Assembleia e não quis mais. Me desfiliei, inclusive, do
Sindicato.
Esse período é curioso, porque, em 1992, se abrem as eleições e não
tem ninguém candidato...
É. Mas foi isso, a atual diretoria não achou mais importante, achou que o
nosso ciclo tinha passado.
E aí uma turma resolve assumir interinamente para abrir eleições. E aí,
quando abrem eleições de novo, tem duas chapas para participar.
É. Porque aí se deram conta de que poderia ser uma entidade que
poderia servir para alguma coisa. Mas aí montaram, não sei bem para quê, mas...
Aí essa diretoria desfiliou o Sindicato da CUT. E eu me desfiliei do Sindicato.
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Como um parêntese dessa nossa entrevista: esse ano nós refiliamos o
Sindicato à CUT e ao Dieese. Porque entendemos que sindicato tem que ser
sindicato pra valer, e não exclusivamente ter que ficar lidando com as questões corporativas, olhando só para o umbigo do arquiteto.
Muito bem. É, porque para isso tem o IAB. É isso que a gente acha, é isso
que eu sempre achei. Essa foi a nossa crise nessa época, de com quem a gente
lidava? Enquanto Sindicato, perdeu, e aí ficamos...
E você não acompanhou mais nenhum debate, dos rumos que o Sindicato tomou?
Não, não. Nunca mais. Também por isso, porque aí eu assumi um papel
partidário. Fui ser assessora na área das políticas urbanas e das relações com o município na bancada do PT na Assembleia. E lá eu me aposentei. Nunca mais trabalhei como arquiteta. Me desfiliei do Crea também. Claro que eu estava lá como
assessora dentro do meu conhecimento técnico, mas era assessora política, não
era assessora técnica. Não acredito nessa técnica neutra (risos). Não existe.

Glenda Pereira da Cruz
Natural de Porto Alegre (RS). Arquiteta e urbanista formada na Faculdade de Arquitetura da UFRGS
em 1963. No SAERGS, foi segunda diretora secretária na
gestão 1980-1983, participou do Conselho de Defesa
do Patrimônio Natural do RS na gestão 1983-1986, foi
vice-presidente na gestão 1986-1989, primeira diretora
secretária na gestão 1989-1992 (Eduardo Nunes), delegada suplente representante da FNA na gestão 19891992 e fez parte do Conselho Fiscal na gestão 19921995. Na FNA, foi secretária na gestão 1983-1986.
Entrevista realizada em 3 de setembro de 2013.
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Conte-nos sobre sua trajetória pessoal anterior ao seu envolvimento
com o Sindicato dos Arquitetos. Você é natural de onde? Por que escolheu
estudar Arquitetura e Urbanismo?
Eu sou de Porto Alegre e a minha ida para a Arquitetura foi uma coisa
meio estranha, porque o meu objetivo primeiro era cursar Medicina. A minha
irmã mais velha é médica, então eu assistia às aulas do curso de Medicina com
ela e achava uma maravilha. Até que, curiosamente, houve um concurso no
colégio Júlio de Castilhos (onde cursava então o Científico) para fazer o retrato
do Salzano Vieira da Cunha, político de prestígio na época e Secretário de
Educação do estado que morreu em um desastre de avião. Foi um trauma no
estado o falecimento desse Secretário. A direção do Colégio Júlio de Castilhos
promoveu, então, um concurso para a elaboração de um retrato do Secretário
que havia falecido. E eu, que sempre fui boa de desenho, me inscrevi. Fiz o
retrato do Secretário em lápis carvão e ganhei o concurso. Por sinal, dois colegas, o Paul [Dieter] Nygaard e o Eduardo Martinez, que também depois foram
para a Faculdade de Arquitetura, foram o segundo e o terceiro colocados. E o
engraçado é que, como premiação do concurso, eu ganhei caixa de lápis de
cor, caneta de nanquim, livros de arte e um estojinho de costura, porque eu era
a única menina (risos). Para tu veres o que era a época. Isso aí em 1955, 1956,
sei lá (risos). Estojinho de costura, meu Deus...
Aí o diretor do Júlio na época, que era um professor de História ótimo,
professor Othelo Laurent, comentou comigo que era uma pena que, sendo de
uma família de três irmãs que desenhavam tão bem, nenhuma aproveitasse o
dom do desenho. E ele me disse assim, porque tu não fazes Arquitetura?
Porque é uma coisa que dá para mulher, porque a mulher pode fazer decoração, esse tipo de coisa. Olha os conceitos da época! Só pra tu teres uma ideia:
o professor de Arquitetura da disciplina de Técnica Construtiva  que depois
ficou muito meu amigo, uma rica de uma pessoa  uma vez disse, em alto e
bom som, na sala de aula (hoje ele nega isso e diz que não se lembra)  que
mulher jamais vai saber Técnica Construtiva! Então era um preconceito terrível. Nós éramos uma turma de cinquenta alunos, cinco mulheres naquela
época (final dos anos 50 e início dos 60).
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Hoje se inverteu completamente. Tem mais mulher que homem.
Completamente. Tem dois, três rapazes e a mulherada toda, não é? (risos).
Então aquilo que o professor Laurent disse me bateu. E eu disse para mim mesma: pois é, poderia seguir um caminho meu próprio. Porque, em casa, fora
definido que a mais velha ia tirar Medicina, a segunda iria tirar Direito, eu
provavelmente Engenharia, mas eu já tinha me ensaiado para a Medicina. Mas
aí pensei, quem sabe Arquitetura talvez seja uma boa. Foi assim, um negócio
bem intuitivo, pois não sabia nem do que se tratava direito. Mas como tinha
Desenho, Arte, História, coisas assim, me interessei pela idéia. Na época, tive
uma excelente professora de História, uma professora que já é falecida, a professora Eugênia Grimberg, respeitadíssima, que me abriu os olhos para a perspectiva histórica. Porque até então nos nossos colégios predominava aquela
decoreba de História e Geografia. Tipo: o César atravessou o rubicão..., era predominantemente história militar, guerras, conquistas, etc. E a professora Eugênia, na época  eu estive no Julinho de 1955 a 1957  tinha uma perspectiva
política, econômica e social, nos fazia enxergar as conexões. E eu comecei a
gostar de História. A partir daí, também resolvi fazer Arquitetura. Entrei na Arquitetura e já adorava História da Arte, Pintura, Escultura, Arquitetura. Então foi
essa trajetória.
Você entrou na UFRGS?
Na UFRGS, é, entrei no segundo vestibular. A matemática, para mim,
sempre foi um problema. E a gente fazia prova escrita, prova oral  tinha prova
oral com os professores de Cálculo Infinitesimal. Os professores de cálculo
eram conhecidos no meio universitário como os mais carrascos de toda a
Universidade. E realmente era uma coisa assim... muito difícil!
Depois, quando eu fiz o mestrado, eu fui aluna do melhor professor
de física e matemática que existiu nesse estado, que foi o professor Alfredo
Steinbruch. No Mestrado de Planejamento Urbano e Regional, ele deu Cálculo
Integral do começo ao fim e eu entendi tudo, e até tirei nota dez. Eu dizia para
mim mesma, não acredito! Então para tu veres o mistério que os professores
faziam da disciplina, criando um mito sobre as dificuldades. Então era uma
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coisa muito... Sei lá, uma maneira de lecionar que tinha na época e que o professor se distanciava do aluno... Os rapazes da minha turma tinham que entrar
de gravata; tinha professor que não aceitava o aluno na sala de aula se ele não
entrasse de gravata e casaco. Para tu veres como mudaram as coisas! (risos).
Glenda, você participou de algum movimento político antes do Sindicato? Nesse tempo de faculdade...
Olha, no tempo de faculdade eu era muito da gandaia, era muito
festerê, era época da Esquina Maldita (Sarmento Leite com Oswaldo Aranha),
dos barzinhos, onde se esticava depois das aulas. A patrulha dentro da Faculdade de Arquitetura era muito violenta. Era direita ou esquerda, e se tu não
estivesses de um lado, automaticamente te classificavam como sendo do outro. Um dia até um professor me disse: Glenda, tu tem que te decidir, sai de
cima do muro. Eu disse, mas como vou decidir se eu não sei nada, como é
que eu vou optar por esse ou por aquele, se eu tenho tudo para aprender?.
Essa uma das razões pelas quais eu entrei no Sindicato. Eu nunca quis me filiar
ao partido A ou B, ou C, sem conhecer o processo político, econômico, o que
era, o que não era. Eu não sabia nada e tinha esta consciência de que eu não
sabia nada. Então eu fui para o Sindicato, em 1982, para aprender. Por que eu fui
para o Sindicato? Porque, depois de fazer a faculdade, eu trabalhei, desde 1959,
na Secretaria de Obras Públicas, onde comecei como datilógrafa, depois passei
para desenhista, depois fiz o concurso e entrei como arquiteta desta mesma
Secretaria. E lá dentro também tive um aprendizado muito grande, porque
era um tempo  e que não existe mais isso hoje  tempo em que o funcionário
de estado tinha uma carreira de estado e responsabilidade de estado. Então a
Secretaria de Obras Públicas fazia projetos, fazia obras. Quando a obra era
muito grande ela fazia licitação e contratava empresa de fora, mas tinha um
corpo técnico de engenheiros e arquitetos que sabia fiscalizar, que conhecia a
obra desde a fundação, por fazer, fazer projetos, fazer obra. Os funcionários que
estão hoje na Secretaria de Obras não sabem do que se trata. Hoje, do projeto
à obra, tudo, são as empreiteiras que fazem. Então, no meu ponto de vista,
quem manda nesse país, hoje, são as empreiteiras. Não existe mais funcionário
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público, funcionário de carreira. Eles começaram terceirizando serviços de
segurança e limpeza, e hoje começaram a terceirizar tudo. Tudo, tudo, tudo. Por
isso é que está essa zona, em que nada funciona que é o que está aí.
Glenda, como se deu o seu envolvimento com a entidade?
Deu-se pelo seguinte: em 1979, resolvi fazer o meu mestrado no Propur:
Mestrado em Planejamento Urbano e Regional, em plena ditadura, em 1979.
Em 1982, eu defendi a minha dissertação.
Foi ali no Programa de Pós Graduação em Planejamento Urbano e
Regional  Propur?
No Propur. E foi um dos tempos áureos do Propur, em que havia excelentes professores. Com muito sacrifício aprendi Economia, Política, etc. Em
Sociologia, nós tivemos um excelente professor, que foi o João Guilherme de
Souza, da Sociologia da UFRGS. Ele nos fez ler [Karl] Marx de cima pra baixo, de
baixo pra cima, da frente para trás. Então, foi um aprendizado muito grande
porque: você não sabe o que é ler aquela criatura! Porque, além do mais, além
de difícil é chato, não é? Vamos combinar que ele é muito chato! A não ser a
parte histórica, que eu amei de paixão! O resto foi um horror de difícil, e eu nunca vou me esquecer. Um dia o João Guilherme perguntou, vocês vão responder o que o Marx quis dizer com isso (não me lembro o que era).... Aí ficou
aquele silêncio, na sala. Então eu levantei o dedinho assim, e respondi o que
achava; aí o João Guilherme olhou, caminhou pra lá e pra cá, bateu na mesa, e
disse: os arquitetos estão começando a entender o Marx! (risos). Foi o maior
elogio que eu recebi na minha vida (risos). Pensei que ele ia me estraçalhar.
E em plena ditadura, volta e meia passava o som de uma ambulância, e
ele arregalava os olhos: os caras estão chegando! (risos). Então, foi muito rica a
experiência no Propur. Imagina que eu tive aulas com aquele negrão maravilhoso que eu amo de paixão, que infelizmente faleceu, o geógrafo Milton
Santos. Ele foi uma das criaturas mais lúcidas desse país, uma das pessoas mais
confiáveis... A gente teve aulas com várias pessoas que hoje são próceres do
pensamento econômico, político, social, e que tais. Foi muito bom.
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Então terminei o mestrado, quer dizer, terminei as disciplinas e estava
fazendo a minha dissertação. Com tudo o que aprendi, eu já estava pronta para
fazer guerrilha no Morro da Polícia (risos). Estava assim, para pegar em armas
(risos). Não, mas eu dizia, te acalma mulher, que não é por aí (risos). Vou
primeiro aprender mais e melhor, e a minha opção foi o Sindicato. Eu sabia
muito bem, pois sempre observei  eu posso ter os maiores defeitos, mas eu
sempre fui observadora  que naquela bipolaridade esquerda e direita, que
dominava a Faculdade, tinha-se tanto razão de um lado como se tinha do outro.
Não dava pra tu escolheres um lado bom e um lado ruim, não existe isso, as
pessoas não são assim. Então, comigo mesma, pensava, eu preciso conhecer
melhor pra fazer as minhas opções. Tanto é que, em casa, meu pai achava que
quem ia resolver o problema do país era o Exército, e a minha mãe, por outro
lado, era PTB doente e adorava o Getúlio, o Brizola, e não sei quem mais. Então
já tinha uma bipolaridade em casa.. (risos).
Polarização dentro de casa.
É, já estava bem acostumada com esse jogo. Então eu não queria optar
por um partido, por um lado. Eu pensava, a melhor coisa que eu posso fazer
para ajudar é aprender alguma coisa. Vou ajudar no Sindicato e, nesse meio
tempo, eu posso aprender alguma coisa pra me posicionar com mais propriedade, com mais adequação. Daí que o [Luiz Antônio Volcato] Custódio
me convidou pra trabalhar no Sindicato. O Custódio, inclusive (risos)... um dia
chegou na minha casa com um grupo, do MR-8, quando um dos integrantes
me disse: Glenda, a revolução está nas ruas! É uma questão de dias. Semana
que vem, dez dias no máximo, a revolução tá na rua. Queriam que eu me
filiasse ao grupo. Eu disse, calma, calma, eu vou primeiro aprender no Sindicato
o que é. Ainda bem que eu não fui (risos). As pessoas achavam isso, que a
revolução estava nas ruas, que era questão de dias; que a revolução iria acabar
com a ditadura, e deu no que deu, não é?
Glenda, você foi segunda diretora secretária na última gestão do Clovis
Ilgenfritz da Silva. Você tem alguma memória de como era a gestão? Das
pautas, dos temas...
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Olha, desde que eu entrei, em plena ditadura, enquanto não veio a
abertura, os temas sempre foram a luta contra a ditadura. A gente participava da
Intersindical, muitas vezes fomos a reuniões da Intersindical. Houve ocasiões
em que estava correndo cassetete nos operários da Petrobras, então o clima
era revolucionário. E, claro, todo mundo tinha medo, porque a repressão estava
ali. De vez em quando, saía uma passeata, saíam os brigadianos, a polícia, o
exército, tudo atrás. O clima sempre foi de muito receio. Então, foram pautas
muito vinculadas a isso, à criação da CUT, que emergiu da Intersindical, porque
era a única coisa que se podia na época. Logo que eu entrei, era a Intersindical o
órgão que congregava os Sindicatos do Estado. A Intersindical sempre se reunia
no Dia do Trabalho, 1º de Maio.
Na gestão presidida por Hermes de Assis Puricelli você representava a
entidade no Conselho de Defesa do Patrimônio Natural do Rio Grande do
Sul. Você tem recordação de alguma ação junto a esse Conselho?
Acho que não fizemos nada (risos). Porque o que me lembro mais foi
que, quando a Helga foi presidente e eu fui vice, a gente teve uma tarefa
hercúlea que foi a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, no governo do
Alceu Collares. A gente trabalhou três meses junto com a prefeitura e diversas
entidades (sindicatos, IAB, Agapan, etc.).
Vocês trabalharam na condição de...
Na condição de assessoras do Antônio Hohlfeldt, que era o único
vereador do PT na época. Então o Hohlfeldt pediu uma assessoria ao Sindicato
para ele ter argumentos para discutir o Plano Diretor. A gente fez essa assessoria
para o Antônio Hohlfeldt e, através dele, a gente participou de um grande
debate, promovido pelo secretário de Planejamento da prefeitura (Arq. Newton
Baggio), sobre as propostas do Plano Diretor, debate esse que durou três meses.
Aí aconteceu a coisa mais horrorosa do mundo, que foi o seguinte: nós
(todas as entidades e os técnicos da prefeitura) passamos três meses discutindo
até chegarmos a um consenso. Nós tínhamos um documento que foi aceito
por todos, que não era só o nosso sindicato, era IAB [Instituto de Arquitetos do
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Brasil], Agapan [Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural], Sindicato dos Engenheiros, etc., todas as entidades que se reuniam na época. E se
chegou a um consenso sobre o que poderia ser a reforma do Plano Diretor.
E aconteceu o seguinte: nós terminamos o trabalho numa sexta-feira (já era
começo de janeiro), e na segunda-feira veio o relator do projeto, que era um
vereador da situação  amigo do [Alceu] Collares  com outra proposta completamente diferente, que não tinha nada do que se tinha acordado. Então foi
um horror. Aquilo foi aprovado às pressas no mesmo dia.
E eu fui até convidada para uma entrevista na então Rádio Bandeirantes
 isso aí é interessante: foi uma entrevista sobre o Plano Diretor, com a presença
do vereador Werner Becker, relator da revisão do Plano, e eu disse pra ele ao
vivo e no ar: olha Dr. Werner, eu lhe conheço (ele foi colega da minha irmã no
Colégio Júlio de Castilhos)  eu lhe conheço de longa data, sei do seu preparo
na área do Direito, mas esse relatório que o senhor apresentou, ele tem a mão
de arquitetos ou engenheiros. Eu gostaria de saber por que essas pessoas não
apareceram para discutir quando nós estávamos revisando as propostas, quando passamos três meses discutindo? E eu gostaria de saber quem são e porque
eles não apareceram. E ele ali, no ar, deu um nome de um colega nosso que
elaborara os conteúdos do seu relatório! E aconteceu o seguinte: nós, em seguida, fomos para o Sindicato e fomos à Radio Bandeirantes, onde pedimos a
fita gravada do programa da entrevista. Eles nos mandaram a fita, mas quando a
ouvimos, constatamos que tinham apagado o trecho em que ele disse o nome
do colega. Aí, olha, eu fiquei tão decepcionada, que aquilo ali acabou com a
minha vida no Sindicato. Acabou. Porque foram três meses em um trabalho
insano: dias e noites para a elaboração de plantas, planilhas, propostas de índices, sistemas viários, patrimônio histórico, natural, etc. Foi um trabalho sério que
a gente fez. E ser massacrado assim, num canetaço por um colega que fez uma
proposta a mando do Sindicato das Construtoras, que queriam alturas e índices
absurdos, que queriam não se sabe o que mais... Olha, foi um horror! E a gente
tentou salvar isso. Fomos falar com o Collares, e ele foi de um primor de falta
de educação, de uma grosseria sem tamanho, inclusive com vereadores. Então
eu simplesmente me decepcionei tanto, e aquilo me calou tão fundo, que eu

353

Sindicato dos Arquitetos no Rio Grande do Sul: memórias de quatro décadas (1973-2013)

desisti. Eu saí na época. Até fiquei nessa Comissão, mas garanto que eu não fiz
nada porque eu tinha perdido totalmente a fé em alguma coisa que se pudesse
fazer. Coisa que permanece até hoje (risos).
Mas aí, nesse momento, você abandonou totalmente...
Abandonei. Abandonei porque foi muito decepcionante. Até colegas de
dentro do Sindicato também me cobraram atitudes. Um dia eu fui para a mesa
coordenadora dos debates, a convite do secretário de Planejamento para trocar ideias e os colegas me cobraram: o que tu estás fazendo, porque tu foste
sentar com o Secretário? e me cobraram por essa atitude. Eu ainda tentei justificar dizendo: eu estava lá sozinha, não tinha ninguém do Sindicato, só estava
eu, o secretário me convidou, o que eu podia fazer, vou dizer que não? Fui para
lá sim, fui para a mesa junto com o secretário, que era colega também. Eu o
conhecia desde o tempo da faculdade. Mas enfim, foi aí que eu parei. Agora,
nesse período de Sindicato, eu também fiz parte, junto com o Clovis, da Federação [Nacional de Arquitetos e Urbanistas  FNA].
Eu vi nos documentos que você foi secretária da FNA na gestão do
Clovis. Como é que o Sindicato participava da FNA?
A Federação estava se construindo... O Clovis foi vice do [Alfredo Serafino] Paesani, se não me engano. E depois ele foi sucessor. Quando ele foi eleito
sucessor, eu entrei na chapa como secretária. Foi aí que eu conheci o pessoal
de São Paulo, aquele pessoal da pesada, dos PTs radicais, do sindicalismo radical.
Veio uma colega de lá, não lembro o nome...
A Clara Ant?
A Clara Ant. A Clara, meu Deus. Conheci a Clara que era o terror, porque
todo mundo tinha medo dela (risos). Mas ela foi muito simpática! Mas eram
pessoas que tinham uma posição que me parecia muito radical, muito revolucionária, vamos dizer assim. Então eu tinha certo medo. Era a Clara e, qual
era o nome dele, o Ives, quase me esqueci do nome dele, um magrinho que
era tinhoso. Mas eu recebi um grande elogio da Clara. Ela disse: as melhores
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atas do planeta quem faz é a Glenda. Mas havia uma diferença entre nós e
aquele pessoal de São Paulo. Eles eram muito mais radicais, muito mais revolucionários do que aqui. Era a contestação da ditadura mais escancarada, mas
como ninguém estava muito a fim de sair a tirotear por aí, a opção de todos era
fazer a luta através das entidades, não é? Mas eles eram mais aferrados, vamos
dizer, a posições assim, mais contundentes.
Mas a Clara também era (diziam) uma mulher rica. Chegou declarando:
...ai, cheguei de Paris ontem, mas vestida assim, parecia uma molambenta
(risos). Esse negócio já é uma coisa que eu não gosto, ter que se vestir de pobre,
ter que se vestir de trabalhador. Essa foi uma das primeiras brigas que eu tive
com o Clovis  volta e meia a gente se estranhava um pouco. Sempre gostei
muito dele, das posições dele, mas na primeira Intersindical que eu fui, num dia
primeiro de maio, zero graus, lá no Sindicato dos Metalúrgicos na Zona Norte:
vesti meu casaco de pele (não era pele de bicho, era uma pele sintética), mas
era quentinho. Aí o Clovis me criticou Glenda, tu não devia vir com essas coisas... eu disse, vem cá, vou ter que me vestir de trabalhador? Tinha uma colega
que foi de calça rasgada, de sandália de dedo. O que é isso? Eu nunca quis
me fantasiar de trabalhador não! E para reforçar a minha posição estava lá
a presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Vestuário. Ela
era simplesmente a secretária do costureiro Rui. Ela era presidente e estava
toda produzida, charmosa, cheia de colares e brincos e não sei o que mais.
E eu disse, olha ali, ó, é a presidente do Sindicato da Indústria do Vestuário!
E acrescentei: agora porque eu que vou ter que me vestir de pobre e passar frio
aqui? (risos).
O Sindicato tinha muito contato com outros sindicatos?
Sim, com muitos, até com o Sindicato dos Engenheiros. Quando o assunto era pesado, a gente estava junto com o Sindicato dos Engenheiros. Claro
que teve muita briguinha, muita picuinha, porque sempre tem. Entre arquitetos e engenheiros sempre vai ter picuinha. Mas nas horas que precisava,
a gente estava junto também. Então tinha gente muito boa no Sindicato dos
Engenheiros. Gente excelente, graças a Deus, não é, porque se não... Aliás, por
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falar nisso, eu sempre fui contra esse tal de Conselho Regional de Arquitetura.
O CAU. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo...
Perdoem-me, mas eu sou contra. Era para ser o Crau (risos). Aí ia ficar
muito óbvio, muito feio. Eu acho que, mesmo tendo as suas diferenças, se está
todo mundo junto, temos muito mais força. Se tu estás junto com todos, agrônomos, arquitetos e os engenheiros todos (são tantas as especializações) tu tens
muito mais influência. A Arquitetura é uma das especializações do ato de
construir. Então, a gente tinha mais é que estar junto, não é? Só que o Crea
realmente se tornou uma coisa. Uma entidade muito difícil, os rituais e as
rotinas formam uma coisa que não dá pra atravessar na goela. Eu fui um ano
representante da UFRGS no Crea e foi um horror. Deixa só eu te contar uma.
Quando eu me mudei para cá [na casa onde fizemos a entrevistas, na zona sul
de Porto Alegre], em 1998, eu descobri três processos do Crea que estavam na
minha casa, e que ninguém reclamou e eu esqueci totalmente. Eram aquelas
infrações ridículas: o fulano construiu uma maloquinha ou fez um galpãozinho no fundo do quintal e foi autuado e multado pelo Crea; agora, as grandes
empreiteiras estão fazendo horrores nas cidades, estão destruindo os rios, destruindo o meio ambiente e o Crea não está nem aí! Então este tipo de coisa
sempre me irritou profundamente.
Na época, os conselheiros iam para lá às sextas-feiras à noite como se
fossem senadores da república, todo mundo se achando o tal, engravatados.
Aí eu pensava, que coisa grotesca. Era revoltante. Realmente eu dou razão à
criação do CAU, por esse lado (mas quem garante que não vai ficar igual?).
Agora, tecnicamente, numa visão global das profissões, era muito melhor que
tivessem ficado todos juntos.
A partir do final da década de 1990 e início dos anos 2000 houve
uma polarização muito grande em relação à formação ou não do Conselho.
Dentro do Sindicato, a pauta girou muito em torno de ter ou não ter conselho
próprio...
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E essa era uma pauta muito do IAB. O IAB sempre foi a entidade que
tendia mais para o cultural. Na época áurea do IAB, antes de ser fundado o Sindicato, o IAB era a entidade de todos os arquitetos. Então o IAB era reconhecido, lutava pelas coisas que todo mundo luta. Então houve uma pequena
divisão, assim, quase que ideológica. O IAB ficou mais cultural, e o Sindicato
mais dedicado à luta política, mais vinculado aos trabalhadores, CUT, etc.
Com um posicionamento ideológico mais à esquerda?
É, acho que mais explícito. Porque o IAB sempre teve uma posição mais
à esquerda, mas era, digamos assim, mais light, aquela esquerda de bebericar,
de barzinho (risos), de discutir política e arte na Esquina Maldita, no Acapulco,
no Alasca, naqueles bares da época. Estou falando isso porque eu acabei de
fazer parte de uma banca de uma ex-aluna minha que retrata essa época da
repressão e a época do fechamento dos bares da Esquina, ali do outro lado da
Arquitetura. Ali era cheio de bares, todo mundo se reunia depois da aula.
O Mário's já existia nessa época? Só conheço o Mario's ...
Sabe que eu não lembro do Mario's. Agora não me lembro dos nomes,
só alguns, eu me lembro do Alasca e do Acapulco. A gente ficava até madrugada adentro. Amanhecia lá dentro tomando chope, discutindo cinema,
artes, política, e sei lá mais o quê. Às vezes, volta e meia, na época da repressão,
os brigadianos revistavam as pessoas, as pessoas continuavam tomando cerveja, e os brigadianos revistando (risos). Um depoimento que a minha aluna
levantou conta isso. Não me lembro desse detalhe, mas lembro que volta e
meia tinha uma correria para sair, porque lá vinha a polícia. Então era um
ambiente de discussão política, e muito vinculado à Universidade. E essa dissertação (da Arq. Vanessi Reis) trata exatamente dessa mudança daquela zona
do Bom Fim para a Cidade Baixa, numa época posterior, quando aí eu já estava
mais como professora (risos).
Glenda, é possível você fazer algum tipo de avaliação sobre o posterior
rumo da entidade?
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Olha, eu me afastei muito e não teria condições de avaliar assim uma
possível atuação.
Ou imaginar o que o Sindicato hoje deveria enfrentar como desafios...
Hoje, eu acho que tem um desafio muito grande que é o arquiteto estar
empregado em construtoras. Coisa que, naquela época, a maioria dos arquitetos ou tinha escritório ou era funcionário público. Então, quase não existia o
arquiteto empregado, eram muito poucos. E hoje não. Hoje os arquitetos estão
sendo explorados, manipulados. Veja uma coisa que eu critico: você abre a
Zero Hora, abre a Folha de São Paulo, vê os lançamentos de edifícios de apartamentos, são centenas! Acho que, daqui a algum tempo, vai acontecer uma
bolha de inadimplências, como aquela que deu nos Estados Unidos, porque
nunca vi tanto prédio sendo construído, e unidades a preços exorbitantes!
E, como se não bastasse, são todos iguais! Não tem projeto. Não se respeita
insolação, acessos, preservação! Entra-se em qualquer edifício em qualquer
bairro e são todos iguais! Igual, igual, igual. Seja voltado para o norte, seja para o
sul, para leste ou para oeste! Acontece que o nosso clima é de extremos! Então,
a orientação solar aqui é fundamental. Se tu tens um apartamento todo voltado
para o sul, não tem uma réstia de sol nunca na vida! Ou assim, como acontecia
com um quarto voltado para o sul: só no dia 20 de janeiro, às 17h45min, há
uma réstia de sol (uma faixa de uns 10 cm) numa parede. Estão se lixando para
dados fundamentais de um bom projeto para uma boa arquitetura. E não se
precisa fazer coisa cara para fazer uma boa arquitetura. Então é um mercado
que está tomado pelas empreiteiras que só tem o lucro como meta. Para não
falar da barbárie das dimensões dos compartimentos!
O CAU fez um censo. Todo mundo que precisava se recadastrar no
CAU tinha que responder a um conjunto de perguntas lá pelo site. E os dados
que o CAU apresentou como resultado, diziam que mais de um terço [dos
arquitetos brasileiros] são hoje de trabalhadores assalariados.. .
Não há mais os escritórios como havia antes. Antes, ali na frente da
Santa Casa, na rua Annes Dias, o edifício do IAB, era só escritório de arquiteto, de
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psicanalista. Todo mundo tinha, os meus professores, os meus colegas, logo que
se formavam. Todo mundo tinha o seu escritório. Eu nunca montei o meu escritório porque eu tinha o meu salário e precisava. A família perdeu tudo, então
precisava daquele dinheiro certo. Eu era do serviço público. Inclusive, eu lembro que o Miguel Pereira um dia me disse o seguinte: eu tenho um emprego
pra ti; eu era datilógrafa no governo do estado e ele me indicou um emprego
de desenhista num escritório, onde eu ia aprender muito, desenhando para
um bom arquiteto. Aí eu disse: eu não posso, preciso desse dinheirinho por
mês, porque minha família precisa. Meu pai tinha entrado em concordata e
perdido tudo, nós estávamos numa miséria desgraçada...

Não dá pra trocar o certo pelo duvidoso.
É, eu ganhava pouco, mas era certo. Então eu não desisti do estado,
permaneci funcionária pública, coisa pela qual não me arrependo, pois aprendi
muito, conheci todo o Rio Grande do Sul, as prefeituras, fazendo arquitetura,
paisagismo e planejamento urbano. Trabalhei muito tempo na área de planejamento urbano no estado, foi uma escola de urbanismo, de humanidade e de
Rio Grande do Sul. E foi a época áurea do planejamento, no auge da ditadura.
Os militares podem ter os defeitos deles, mas eles têm uma coisa: eles respeitam o planejamento. Porque, evidentemente, não existe exército sem planejamento. Então havia um espaço e uma abertura para o planejamento urbano e
regional. A gente tinha uma comunicação muito grande com pessoas de São
Paulo, o Cepam [Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal],
do Rio de Janeiro, do Paraná, etc., então a gente fazia um trabalho muito legal.
Mas muita coisa ficou pelo caminho, porque planejamento urbano depende
muito do prefeito, do seu secretariado e de sua equipe técnica. Mas se aprende
muito e se conhece gente maravilhosa! E o planejamento é uma área que te
dá uma visão histórica, política, social, muito mais abrangente do que só arquitetura da edificação. Então ali foi um aprendizado muito grande, foi uma
época em que se planejava no país, ou se tentava, pelo menos. E uma coisa que
a gente sempre tinha na cabeça: a gente vai estar se preparando para o dia em
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que a ditadura terminar. No dia em que chegarem os governos democráticos,
nós teremos os planos na mão. Eu ainda acreditei nisso (risos).

Eduardo Nunes Vieira
Natural de Criciúma (SC). Arquiteto e urbanista
formado na Unisinos. No SAERGS, foi diretor suplente
na gestão 1983-1986, delegado efetivo representante
da FNA na gestão 1986-1989, presidente na gestão
1989-1992, conselho fiscal na gestão 1992-1995. Na
Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA),
foi conselheiro fiscal na gestão 1992-1995.
Entrevista encaminhada ao autor em 17 de outubro de 2013.

Comece falando-nos sobre sua trajetória pessoal. Você é natural de
onde? Por que resolveu estudar Arquitetura e Urbanismo? Em que faculdade
se formou? Conte-nos sobre o início de seu envolvimento com a Arquitetura
e Urbanismo.
Sou catarinense, de Criciúma. Mudei para Porto Alegre para estudar
porque, na época, ainda não havia curso de Arquitetura em meu estado. Estudei
na Unisinos, para onde voltei posteriormente para lecionar, por um período de
cinco anos. Minha definição por Arquitetura ocorreu muito cedo, motivo pelo
qual, ainda cursando o científico, fui trabalhar com um parente que era desenhista projetista. Não nego que foi uma boa experiência, pois me possibilitou
trabalhar com desenho arquitetônico já no início do curso.
Você já participava de algum tipo de movimento político anteriormente ao Sindicato? (diretório de estudantes, associação de bairro, etc).
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Em Porto Alegre, trabalhei desde o início do curso, pagando meus estudos e minha manutenção. Uma alternativa para viabilizar a subsistência foi morar em uma casa de estudantes, o Ceupa [Casa Estudantil Universitária de Porto
Alegre]. Na Casa havia um convívio muito grande entre estudantes de diversas
idades e cursos, o que sempre resultou em uma troca de experiências muito
importante. Era o início da chamada abertura  o fim da ditadura militar. A efervescência política e cultural era muito grande, e o movimento das casas de estudantes se confundia com o próprio movimento estudantil. As reuniões políticas nas Casas eram muito frequentes. Da mesma forma, era o envolvimento
com os movimentos culturais, notadamente contestatórios, que ocorriam. Participei de um grupo de teatro amador durante todo o tempo da faculdade.
Como começou o seu envolvimento com as atividades políticas da
profissão? Como se deram suas primeiras aproximações à entidade?
Pelo envolvimento político ocorrido durante o curso, minha opção para
trabalho de conclusão foi um projeto de urbanização de uma favela, no caso, o
Campo da Tuca. Durante a pesquisa, me envolvi com a associação de moradores, ampliando, depois, para as entidades do movimento comunitário. Em
dado momento, me dei conta de que havia outros formandos, ou jovens arquitetos, atuando em outras comunidades. Resolvemos levar esta discussão
para dentro do Sindicato, criando um grupo de estudos sobre a questão urbana, habitação popular e outros temas correlatos. Este trabalho acabou envolvendo profissionais de outras áreas, e, em maio de 1988, criamos oficialmente
a ONG Cidade  Centro de Assessoria e Estudos Urbanos, que persiste até
hoje com o mesmo objetivo.
Você foi diretor suplente na gestão 1983-1986, sob a presidência do
arquiteto e urbanista Hermes de Assis Puricelli. Que recordações você tem
desta gestão? Quais eram as preocupações e projetos deste período? Você
acompanhou o processo de fundação da CUT?
Havia as pautas específicas da categoria, como a campanha de valorização profissional  o construa certo, contrate um arquiteto, iniciada na gestão
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anterior; a eterna discussão sobre a tabela de honorários, e outros temas afins.
Mas, o que muito nos mobilizava era o debate sobre o movimento sindical,
que resultou na criação da CUT. O SAERGS esteve presente em todos os congressos, inclusive no de sua criação. Tive a felicidade de participar deste momento juntamente com representantes de diversos outros sindicatos de arquitetos. Respondíamos frequentemente a questionamentos sobre legitimidade
da presença de arquitetos em um movimento de metalúrgicos, para ficarmos
apenas com o estereótipo das representações. O debate sempre era finalizado
no [bar/restaurante] Pedrini, com representantes dos engenheiros civis, psicólogos, assistentes sociais, entre outros.
Você foi presidente gestão 1989-1992. Quais eram os temas mais
importantes da gestão? Com o primeiro governo do PT na Prefeitura de Porto
Alegre, algo alterou-se no SAERGS (seja na possibilidade de influência no debate sobre a cidade, sobre novos temas colocados na pauta sindical)?
O primeiro governo do PT interferiu diretamente no movimento sindical, assim como no comunitário, na medida em que muitas lideranças passaram a atuar nas duas frentes, ou migraram exclusivamente para a administração.
Eu assumi a coordenação de Planejamento do Demhab [Departamento Municipal de Habitação], respaldado pela experiência acumulada no Sindicato e no
Cidade. Havia, então, uma troca grande entre os dois segmentos. O Sindicato
participou de grupos de trabalho para discutir o Plano Diretor, o Código de
Obras, entre outros.
Parece que houve certo esvaziamento da participação da categoria
no Sindicato no inicio da década de 1990. Esta leitura é correta? Se sim, quais
seriam, no seu entendimento, os motivos desta situação?
A Constituição de 1988 abriu a possibilidade de criação de sindicatos
de servidores públicos. Muitos associados do sindicato eram servidores públicos, e passaram a levar suas questões para o as novas entidades, onde havia
mais possibilidade da obtenção de resultados diretos. As pautas estavam mais
afetas ao seu dia-a-dia. O mesmo ocorreu com outras categorias com estrutura
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semelhante, como os engenheiros civis, psicólogos, médicos, que têm em suas
bases um número significativo de servidores públicos e profissionais liberais.
Então, o esvaziamento ocorrido pode ter este motivo. Também a chegada do
PT à administração ocasionou a mudança de foco de muitas lideranças que
estavam à frente das entidades, e foram absorvidas pela administração municipal. A maioria das lideranças mantinha este vínculo partidário. Parece que existia um sentimento de que havíamos chegado ao poder. A militância sindical
ficou em um segundo plano.
No meio do ano de 1992, abriu-se processo eleitoral e nenhuma
chapa se apresentou para concorrer à diretoria do SAERGS. Sugeriu-se, inclusive, a extinção do Sindicato. O relato é de que não havia mais interesse da
categoria em mantê-lo. No seu entendimento, qual seria o motivo de não ter
havido nenhuma chapa concorrente?
É real que havia uma certa crise de identidade por parte da turma que
trouxe o Sindicato até ali. As possibilidades abertas pela nova Constituição; as
discussões sobre o papel verdadeiro do sindicato naquele momento, que passaria a representar notadamente profissionais liberais; o dilema dos arquitetos
patrões de arquitetos; as críticas sobre a politização das entidades, tudo isso resultou em um desgaste que gerou aquela situação. Paralelamente, começou a
esboçar-se a formação de uma nova corrente, prioritariamente pautada pelas
questões específicas da atuação profissional, e que minimiza temas com caráter mais sociais e políticos.
Você acompanhou o posterior desenrolar das atividades do SAERGS?
Que avaliação você faz do desenrolar das ações da entidade, depois de se
afastar da direção?
No final da minha gestão, estabeleceu-se um impasse, e não conseguimos articular uma chapa de situação para a continuidade dos trabalhos.
Eduardo Bimbi assumiu interinamente, até a abertura de novo processo eleitoral, que felizmente, foi mais exitoso, pelo menos no caráter institucional.
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No início de 1993, me mudei para Rio Branco (no Acre), onde iniciava
uma nova administração petista, a do prefeito Jorge Viana (hoje senador).
Durante este tempo, atuei como assessor durante o mandato municipal, e,
depois, também no mandato estadual. Fui titular da Secretaria de Estado das
Cidades por um ano; da Secretaria Obras do Estado por seis anos; e diretor
do órgão municipal de saneamento por um ano. No início de 2013, voltei às
minhas origens montando um escritório de arquitetura, onde atuo até hoje.

Eduardo Bimbi
Natural de Porto Alegre (RS). Arquiteto e urbanista formado na Faculdade de Arquitetura da UFRGS
no segundo semestre de 1984. No SAERGS, foi diretor
suplente na gestão 1989-1992, conselheiro titular no
Crea/RS na gestão 1989-1992, presidente no mandato
provisório em 1992, diretor suplente na gestão 19951998 e segundo diretor tesoureiro na reformulação
da gestão em 1998. Na Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), foi diretor titular na gestão
1992-1995, presidente na gestão 1998-2001 e presidente na gestão 2001-2004.
Entrevista realizada em 9 de setembro de 2013.

Fale-nos um pouco sobre a sua trajetória profissional. Você é natural de
onde? Qual o motivo de você ter feito Arquitetura e Urbanismo?
Eu sou de Porto Alegre. Minha família é da Serra Gaúcha, mas eu sempre
vivi aqui, nasci aqui, estudei aqui. Estudei no Colégio Rosário a vida inteira. Na
época do vestibular, que era um pouco diferente de hoje em dia, eu me
inscrevi em Arquitetura na UFRGS, em Medicina na Católica (hoje UFCSPA), e
em Engenharia Civil na PUC, não havia Arquitetura na PUC. Fiz Arquitetura
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porque eu gostava, achava interessante, essa escolha do vestibular foi meio
variada. Mas, em resumo, eu passei na UFRGS, passei na Católica e não passei
na PUC. Eu jurava que iria passar na PUC, porque estudei minha vida inteira em
colégio marista, mas não passei. E como eu não tenho a menor capacidade de
ver sangue, ver cortes, essas coisas, abandonei a ideia de fazer Medicina.
Entrei na Arquitetura da UFRGS em 1978/02 e saí em razão de uma
greve, em 1985/01, sendo que parei um ano no meio do curso.
Durante a faculdade, ou antes, você chegou a participar de algum movimento político?
Por força do meu pai, eu sempre tive um envolvimento político com o
movimento sindical e a politica. Meu pai era jornalista especializado nas questões sindicais no Correio do Povo. Foi presidente do Sindicato dos Jornalistas,
diretor da Fenaj, foi candidato a deputado. Era algo normal para mim esse meio,
pois acompanhei muitas dessas atividades. Entrei na faculdade sem uma grande turma de amigos, até porque tinha diversas atividades fora dela, mas mais
para o final participei do Dafa e um pouco do DCE, em uma gestão do DCE.
Foi da diretoria do DCE?
Sim. Mas algum cargo bem subalterno que agora não lembro mais qual
era. Mas abandonei, pois, quase ao final do curso, o meu pai faleceu, então eu
tive que me preocupar em cuidar da vida um pouco mais, daí não sobrou
muito tempo depois.
Como começou seu envolvimento com as atividades políticas da profissão? Não apenas no Sindicato, mas em outras entidades.
Um pouco antes de me formar, eu já trabalhava, não em áreas clássicas
da arquitetura, com projeto. Sempre tive muito mais vontade de atuar em obra
do que em projeto, por ser mais dinâmico, na minha opinião. Nos últimos anos
da faculdade, atuava como auxiliar de levantamento ambiental. Aí eu me formei, em 1985, e neste mesmo ano surgiu um curso de Engenharia de Segu-
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rança do Trabalho na PUC, que, ao contrário de hoje em dia, era dificílimo
acontecer. Consegui a vaga para fazer o curso e eu e outro colega éramos os
únicos arquitetos na turma, entre um monte de engenheiros. No final de 1985,
eu trabalhava mais na área de segurança do trabalho, segurança e engenharia
do trabalho, meio ambiente do trabalho.
Nisso, estava sendo criada a lei 7.410, que regulamentou a Engenharia de
Segurança do Trabalho. Só que essa lei só tratava de engenheiro, engenheiro,
engenheiro. E o Confea, na época, estava regulamentando isso, e não havia
nenhum arquiteto. Eu fiquei preocupado, porque era arquiteto e fazia Engenharia de Segurança, e pensava, será que vão esquecer de mim (risos).. Por sinal,
em tempo de CAU, acho que os arquitetos vivem isso hoje em dia. Havia um
GT de Segurança do Trabalho no Confea. Isso foi em 1986. E a presidente da
FNA, acho que era a Valeska Peres Pinto. Vi que nesse GT havia representante da
Federação dos Engenheiros, mas não havia da FNA. Fui falar com a Valeska que
era palestrante em um Encontro de Arquitetos do RS. Ao mesmo tempo, eu me
aproximei do Sindicato, falei com a Helga Correa Pereira pela primeira vez, que
era a presidente, apresentado pelo Guilherme Takeda, que foi meu colega e
amigo até hoje e, nesse momento, estava de secretário do IAB/RS. Também
havia um GT de engenharia de segurança no Crea/RS, o Sindicato me indicou
para compor o GT, eu era o único arquiteto. Falei com a Valeska, ela me indicou
para compor o GT do Confea, também eu era o único arquiteto. Para não ficar
tão solitário, eu fiquei catando os arquitetos que também eram engenheiros de
segurança aqui no estado, era tudo uma questão de começar a organizar parte
da categoria. Só que isso de atuar nas questões próximas do meu trabalho
cotidiano foi muito fugaz, muito rápido, esse negócio de Engenharia de Segurança durou alguns anos para mim. Em 1989, o Confea fez o chamado
processo constituinte, que era uma tentativa de rever a legislação, e formou
alguns grupos. Havia o grupo da Arquitetura, e a Valeska me convidou. Éramos a
Valeska, Zezéu [Ribeiro] e eu os três representantes da FNA [Federação Nacional
de Arquitetos e Urbanistas]. Tinha três da Abea [Associação Brasileira de Ensino
de Arquitetura], três do IAB [Instituto de Arquitetos do Brasil], três dos técnicos
industriais, três dos geógrafos e três dos designers. E a gente ficou um ano
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debatendo o que fazer da legislação, que não deu certo afinal, por várias forças
ocultas e impossibilidades legais talvez.
Você foi diretor-suplente na gestão 1989/1992, que teve como presidente o Eduardo Nunes Vieira. O primeiro governo do Olívio Dutra na prefeitura é de 1988 e o Sindicato tinha uma aproximação muito grande com a
formação do PT, da CUT e tudo mais. Foi uma gestão que, por conta disso,
teve uma migração grande do pessoal do Sindicato para o governo?
Acho que a diretoria do Sindicato, não só na gestão do Eduardo Nunes
Vieira, mas na da Helga e antes  gestão Hermes [de Assis Puricelli] e outros ,
sempre teve uma participação política intensa e ligada às questões mais progressistas, digamos assim, de esquerda. Acho que é normal, previsível, que
muitas pessoas do SAERGS e da FNA na época fossem participar do governo,
como aconteceu. Só que eu acho que as demandas daquela época.. não me
recordo se foi possível tratar todas as questões da cidade. Aquele momento era
uma questão de tentar reprogramar a cidade, ou o que seja, de forma mais
ampla. Por exemplo, eu não lembro do Sindicato participando ativamente da
reformulação do Plano Diretor. Era uma participação intensa, mas era tanta
coisa para fazer, como é hoje em dia, que também não dava tempo.
Essa gestão de 1989 terminaria em 1992, porém, em 92, parece que
o Sindicato estava muito esvaziado, as pessoas não participavam tanto,
transparece que não havia muita participação nos debates. E aí se imaginou
fechar o Sindicato, acabar com o Sindicato ou extingui-lo em 1992 porque
não havia ninguém inscrito para concorrer às eleições. Como foi esse período? Você participou dele?
Pensando hoje em dia, 21 anos depois, acho que o esvaziamento do
Sindicato estava relacionado a isso. As lideranças sindicais estavam em outra luta no momento, que era a cidade, o município de Porto Alegre e outras questões também. Acho que a energia que as pessoas gastavam aqui estava direcionada a questões políticas mais gerais. Eu era suplente... na verdade, eu comecei
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a participar do Sindicato na gestão da Helga, sem ser da diretoria, e o Edu
[Eduardo Nunes Vieira] me convidou para ser suplente. Eu era representante do
SAERGS no Crea, e lá tentava seguir as decisões da FNA que diziam que os
representantes dos sindicatos não deveriam incorporar a burocracia do sistema
mas sim discutir sua modificação. Mas eu me lembro dessa reunião em que foi
dito que não havia interesse em ter a disputa eleitoral, que não havia pessoas
interessadas. Eu estava ali, eu era suplente da diretoria e, sinceramente eu tinha
interesse em participar. Ninguém tinha me consultado e estavam dizendo que
não tinha. E havia mais dois diretores que eram suplentes na época, que eram a
Deonice Romero dos Santos e Ilton [Luís] Schuler [da Silva], que também eram
suplentes e também tinham algum interesse. Então foi programada, se não me
engano, uma assembleia para definir o fechamento do Sindicato.
A assembleia durou dois dias.
É, não lembrava mais disso (risos). Na verdade, isso era um pouco uma
política da CUT na época de não existirem sindicatos de categorias que nem as
nossas. O arquiteto ia disputar no Sindicato da Construção Civil, no sindicato
do que quer que seja. Muitos sindicatos fecharam nessa época. Os [sindicatos]
dos psicólogos foram quase todos fechados, outros sindicatos também. Mas aí,
na assembleia, quando foi perguntado, em um momento foi perguntado se
alguém da atual diretoria tinha interesse em continuar e nós três dissemos que
tínhamos interesse em ser uma diretoria de transição. O pessoal brincava que a
gente era a diretoria tampão. Então, se não me engano, a gente foi eleito numa
assembleia para ficar três meses, para chamar eleições, nossa função era chamar o processo eleitoral, aquele que estaria esvaziado.
Mas aí mudou radicalmente o grupo que participava do sindicato? Eu
conversei com o André Huyer e ele disse que novas pessoas se aproximaram
do Sindicato. Disse até: quem me chamou para participar do sindicato foi
o Bimbi.
Sim, ele era meu colega de faculdade. Eu acho que essa quebra total de
um grupo para outro totalmente novo e desarticulado não foi a melhor solução
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para o Sindicato, porque essas pessoas que estavam nas gestões anteriores
tinham uma bagagem político-ideológica pesada, e nós talvez não tivéssemos
essa bagagem. Foi o prejuízo que o Sindicato levou anos, até conseguir construir uma nova consciência política. Mas, em resumo, se fez um esforço político
e a gente teve duas chapas. Uma que era do Sérgio Horst e outra do arquiteto
Carlos Édson Araújo da Silveira.
Engraçado, porque não havia nenhuma chapa querendo concorrer ao
Sindicato. E aí agora tem duas.
É, foi uma eleição até, para a época, disputada. Não havia internet nem
celular, nem nada, a gente fazia o boletim do Sindicato com xerox. Datilografava,
recortava, colava, pegava uma foto, tirava xerox daquilo e mandava o boletim
do Sindicato. Mas houve uma disputa, a chapa do Sérgio Horst tinha algumas
pessoas de gestões anteriores, se não me falha a memória, e a chapa do Carlos
Édson era de gente totalmente nova, que depois alguns até participaram do
Sindicato em algum outro momento. Mas foi um momento interessante.
A assembleia que iria resolver pela extinção do Sindicato começou
em 27 de maio de 1992 e terminou no dia 28 de maio de 1992. O sindicato,
antes dessa gestão, participava muito de outros debates que não só os
corporativos, participou da Conclat, tinha uma relação com o Sindicato dos
Bancários, por exemplo, do Vestuário e outros sindicatos importantes do
estado do Rio Grande do Sul. Nesse período, após 1992, se debatiam questões mais gerais dos trabalhadores ou o foco era mais especificamente
corporativo?
Não vejo. O Sindicato continua com representações nesse período também, mas acho que perdeu essa memória histórica política, porque o grupo era
extremamente novo, tinha que aprender o que era um sindicato, tinha que
mobilizar o sindicato, várias coisas. Acho que se perdeu um pouco isso, infelizmente, mas foi uma reconstrução. É a vida.
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Essa década de 1990 parece que foi relativamente complicada, porque no ano de 1998, na gestão que vai de 1995 a 1998, o presidente era o
Sérgio Host. E há uma assembleia geral que decide pela perda do mandato
do Sérgio, por uma série de alegações. Você acompanhou essa situação?
Eu não recordo se eu era da diretoria do Sindicato entre 1995 e 1998.
Era?
Não.
É, eu acho que eu fui da diretoria do Sindicato no mandato tampão, daí
por força de termos chamado a eleição, éramos a comissão eleitoral também
acho, óbvio que eu não seria de nenhuma diretoria de novo, mas de 1992 a
1995 eu fui da diretoria da FNA. Fui diretor da FNA, na gestão da Valeska. Em
1995, teria uma nova eleição da FNA com uma reeleição da Valeska e houve
uma disputa política com um candidato que era o do Rio de Janeiro, e aí eu
decidi por lealdade a Valeska, por coerência e por não concordar com o novo
presidente do Rio, que eu não deveria participar desta diretoria. Fui convidado,
mas não participei, o Sérgio participou. E acho que eu não participei do
Sindicato por isso também, como o Sérgio participou, havia uma diferença
política que eu entendia que não deveria participar daquilo, porque eu entendia que a Valeska devia ser reconduzida para mais um mandato. E o mandato saiu de São Paulo e foi para o Rio de Janeiro. Mas óbvio que eu assisti às
reuniões do Sindicato, deve estar em um monte de atas nesse período. Até
porque eu era conselheiro do Sindicato no Crea até 1996, se não me engano.
Eu tenho aqui nas minhas anotações que você foi conselheiro titular
no Crea de 1989 a 1992.
Eu acho que eu estive de 1993, 1994, 1995. E participei um pouco
desse processo. Na verdade o Crea/RS e o Confea ocuparam muito da minha
militância de 1989 a 2004. Primeiro, no Crea, coordenei a Câmara de Arquitetura por três vezes, fui vice-presidente, secretário e tesoureiro. No Confea,
integrei o processo constituinte, fui coordenador nacional das Câmaras de
Arquitetura em 1996 e 1997, quando tivemos uma enorme disputa com os
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engenheiros agrimensores, que haviam recebido do Confea a atribuição para
parcelamento do solo. Em 1998, como presidente da FNA, integrei o CDEN,
que coordenei em 2001 e 2002, momento em que fui o coordenador do
processo que elaborou o novo Código de Ética das profissões do Sistema
Confea/Crea, que acho que está em vigor até hoje.
De 1995 a 1998, você era diretor suplente da gestão do Sérgio Horst, e,
com essa reformulação, você vira 2º tesoureiro na reformulação da gestão do
Sérgio. Quem assumiu a presidência foi o Juarez Ribeiro.
Isso junta um pouco com a própria eleição da FNA, porque eu fui candidato na eleição da FNA de 1998. É, fui eleito presidente da FNA em 98. E aí,
óbvio que eu tinha que participar desse processo também do Sindicato. Foi
um momento complexo para o Sindicato, tanto que as duas próximas gestões
ainda tiveram sequelas da situação. Ou as três, aí depende da ótica de cada um.
Você foi presidente da FNA quantas vezes?
Duas vezes. De julho de 98 a dezembro de 2004. Dois mandatos
seguidos.
Como o Sindicato participava das questões da FNA?
A minha gestão foi totalmente tomada pela questão do conselho próprio. Existia o projeto de lei, ainda da época do Ciro Pirondi, que o IAB encaminhou, que foi derrubado no plenário do Congresso. Até hoje, eu não sei se
foi ruim ou se foi bom aquilo, porque, se a gente tivesse conseguido o Conselho já em 1992 ou 1993, a gente poderia estar em outra situação, mas também aquela lei tinha fragilidades que depois poderiam ser declaradas inconstitucionais. Depois veio outra lei, então meus dois mandatos foram tomados
por como criar consenso, como se construir um conselho próprio, como fazer
os acordos, como fazer todas as partes entenderem que cada parte tinha a sua
peculiaridade e que ninguém podia ser predominante, foi bastante complicado, mas bem educativo, para mim, pelo menos.
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Você, de alguma forma, nunca se afastou integralmente do Sindicato,
mas nunca mais teve cargo eletivo, pelo menos a partir de 98. Como você
acompanhou o desenrolar das atividades do Sindicato? Que avaliação você
faz dos rumos da entidade?
Primeiro, que presidente de FNA, na minha opinião, não pode participar
de Sindicato, porque é nacional. E segundo, de 1999 em diante, eu passei a trabalhar em Brasília também. E isso me obrigava a ficar um tempo lá também, e,
às vezes, em São Paulo. Então não tinha como eu participar também daqui. Mas
óbvio que é difícil um sindicato da base da FNA ter uma total harmonia com a
FNA estando no mesmo estado, isso é histórico (risos). Não sei se o Burmeister
falou sobre isso. Mas chegou um momento em que a FNA saiu de dentro do
Sindicato. Foi na gestão dele. E na minha gestão, a FNA era aqui nessa sala [a sala
dos fundos do SAERGS]. Mas a relação política tinha algumas asperezas, porque
os interesses eram diferentes. Então também não era a relação mais harmoniosa possível. Em nenhuma dessas gestões. Porque as questões são diferentes. A
FNA tem que ser nacional, e com a estrutura que havia, na época, que era muito
menor do que é hoje, era muito difícil contemplar demandas. Mas sempre participei, com mais intensidade em algumas gestões, menos noutras, até porque a
gestão não me convidava para nada, por essas questões principalmente, o foco
da divergência sempre esteve em função da discussão sobre como fazer o
Conselho, que grupo apoiava, que grupo não apoiava. Mas sempre participei.
Há personagens, por exemplo, o Clovis Ilgenfritz da Silva, o Newton
Burmeister, só para exemplificar em dois, que foram importantes para o Sindicato. Que tipo de relação essa turma de uma geração mais nova tinha com os
mais antigos?
Tá me colocando na geração mais recente? Porque eu não me vejo.. Eu
não vivenciei o Sindicato na sua fundação, eu entrei na gestão do Edu, na prática, que foi quando esse grupo já estava se exaurindo politicamente. Sinceramente, pessoalmente eu sempre achei eles muito distantes. Amistosos,
mas distantes. Acho que poderiam ter dado um suporte maior para o grupo
que assumiu o Sindicato, seja como conselheiro informal ou só aconselhar à
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distância. Acho que isso é uma coisa que tem que se preocupar nas instituições, manter uma certa memória, continuidade, porque, por mais divergências que se tenha com o anterior, sempre tem alguma coisa que guardar,
porque não surge do novo. Mas sempre achei o pessoal muito distante, uns
amistosos, uns não querendo nenhuma relação, outros criticando muito, mas
fazem parte da história.

Sérgio Horst
Natural de Santa Rosa (RS), mas criou-se em Ijuí
(RS). Arquiteto e urbanista formado na Faculdade de Arquitetura da UFRGS no segundo semestre de 1979. No
SAERGS, foi conselheiro no Crea/RS na gestão 19891992, integrante do conselho fiscal do mandato provisório de 1992, presidente na gestão 1992-1995 e presidente na gestão 1995-1998. Na Federação Nacional
dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), foi 3º vice-presidente na gestão 1995-1998.
Entrevista realizada em 10 de julho de 2013.

Conte-nos sobre sua trajetória pessoal anterior ao envolvimento com
o Sindicato dos Arquitetos. Você é natural de onde? Por que você resolveu
estudar Arquitetura e Urbanismo?
Eu nasci em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, uma cidade do Alto
Uruguai, acima das Missões, quase na fronteira com a Argentina. Mas me criei
em Ijuí, onde meu pai e minha mãe foram morar. Foi onde fiz toda a minha
trajetória de estudante, antes de vir para Porto Alegre. Em Ijuí, fiz todos os estudos no Colégio Augusto Pestana, da congregação Luterana Sinodal. Meu pai,
como trabalhador no transporte de cargas, talvez não tivesse condições de
arcar com os custos da educação de todos  eu tenho um irmão e duas irmãs
mais novos , mas como fazia parte dessa comunidade, foi através do empe373
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nho da minha mãe que conseguiu nos manter numa escola particular. Foi uma
escola boa, quase excelente. Assim, toda a minha formação, desde o Jardim de
Infância até terminar o Científico da época, foi nessa escola.
Na época, no Ensino Médio, se optava por cursar o Científico, o Clássico
ou o Técnico. Eu, mais ou menos no primeiro ou segundo ano do Científico, já
estava visualizando a Arquitetura. Tinha uma queda para as Artes, Artes Cênicas,
especialmente Cinema. Mas como não havia outra opção, naquele momento
parecia que a Arquitetura enquadrava tudo. Na época, também não tinha muita
noção do que era. Era construção, era Arquitetura ligada à história, essa visão eu
tinha, e, com isso, fui tentar.
Quando eu terminei o Segundo Grau, pretendia vir direto para Porto
Alegre  pois Faculdade de Arquitetura só existia na Capital. A maioria dos
meus colegas tentava as engenharias na Universidade Federal de Santa Maria.
Mas houve um acidente de percurso, que não foi uma coisa tão ruim.. mas
sabemos que, aos 18 anos, temos que servir à Pátria, não é? Eu tentei a dispensa
no quartel de Ijuí, por excesso de contingente e por pretender estudar adiante.
Mas por acaso, naquele ano  em pleno regime militar, lá por 1971-1972 
faltou contingente na fronteira repleta de quartéis. Então, fomos todos  eu
e vários outros colegas  levados para Alegrete, onde servi um ano. E assim
conheci a saudosa Viação Férrea, num ano de ida e volta até Ijuí via Santa Maria.
No final do ano, num trem húngaro, vim direto a Porto Alegre, onde
reencontrei alguns colegas e prestei o vestibular para Arquitetura. Na época,
existiam mais opções no vestibular unificado: a primeira opção, segunda, terceira, quarta. Fui aprovado na minha segunda opção, que foi Artes Plásticas, e
cursei um ano do curso básico, que eram as primeiras disciplinas. No ano seguinte, fiz vestibular de novo, ingressando direto para a Arquitetura.
Você se formou em que ano, Sérgio?
Em dezembro de 1979, ou seja, levei uns seis e meio ou sete anos.
Na verdade, minha carreira como arquiteto começou em 1980, embora em
minha formação houvesse uma parte prática muito importante em escritórios
de arquitetura durante todo o curso.
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Você se envolvia em atividades políticas antes de envolver-se com o
SAERGS? Chegou a participar do movimento estudantil, de diretório acadêmico?
Diretamente não muito, mas andava sempre meio por perto. Nos anos
1970, eu tinha dois partidos. Um era o PC e o outro era o PT. O PC era o Partido
do Cinema e o PT era o Partido do Teatro (risos). Comecei militando num grupo
de teatro e na formação de uma federação nacional. O cinema era ainda muito
incipiente, mas se renovava pelo movimento do super 8. Tanto que, pelo teatro,
eu estava próximo ao pessoal que fez o filme Deu pra ti, anos 70, e, na sequência, participei de trabalhos com essas mesmas pessoas nessa bitola nanica, e em seguida noutras bitolas.
A gente estava no movimento estudantil dessa forma, participando
disso, sempre vinculado a uma atividade artística. Então, ali também estava o
embate com os problemas da censura, com esse antagonismo que a gente
tinha muito presente. Em diretório acadêmico, eu estava ali junto ao Dafa, mas
nunca fui membro de diretoria.
Como se deu o seu envolvimento com o Sindicato dos Arquitetos?
Você se lembra dos primeiros contatos com o Sindicato?
Pois é, isso eu acho que foi mais ou menos na época do.. Quando é que
foi a carta [assinatura da carta sindical]?
A assinatura foi 1973 e a entrega da carta sindical em solenidade foi
em 1974.
Pois é. Eu estava na faculdade e participando desses movimentos mais
artísticos, mas também ligados à Arquitetura, no meio universitário. A Casa do
Estudante, aqui na [rua José do] Patrocínio e ali na [rua] Sarmento Leite, eram os
nossos núcleos. Então, o Clovis Ilgenfritz [da Silva] foi professor em uma cadeira
 por 1973-1974, se não me engano  chamada Problemas da Arquitetura
Brasileira. Como ele é de Ijuí, me identificou na turma e me falou da formação
do Sindicato dos Arquitetos.
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Na época, eu estava no meio teatral amador universitário, e, lá por 1975,
foram criados, pelo país, em nível estadual, federações de teatro amador. Eu
estava envolvido nisso e fui presidente da federação estadual durante duas gestões. Não fui o primeiro presidente, mas um dos criadores da federação de
teatro amador, que era ligada ao Teatro de Arena. Acontecia uma coisa meio
parecida com os arquitetos, acredito que era o princípio uma organização nacional, a partir de federações e sindicatos. Mas eu ainda não militava muito no
Sindicato, por ser ainda estudante, só comparecia como tal, e assim acompanhava alguma coisa.
O que fiz, logo quando me formei, antes de receber a carteirinha do
Crea, foi vir ao Sindicato para me associar direto com o [Luiz Antônio Volcato]
Custódio. Depois veio o Hermes [de Assis Puricelli]. Ambos foram meus contemporâneos de turma na Faculdade de Arquitetura da UFRGS. Aí passei a
comparecer com regularidade como militante. Na gestão do Hermes, havia
vários da nossa turma, mas eu não estava em diretoria...
Foi um apoiador?
Um apoiador. Só que depois teve a ... acho que a Helga [Correa] Pereira?
Isso. O Hermes de Assis Puricelli foi presidente entre 1983-1986, e a
Helga Correa Pereira foi presidente entre 1986-1989.
Na gestão do Hermes eu comparecia bastante. O arquiteto Fernando
González (falecido em um acidente de trânsito, se não me engano em 1995)
foi o principal responsável pela a obra da sede do Sindicato. O mezanino. Na
gestão da Helga, eu comparecia a todas as reuniões sem ser membro da
diretoria. E na gestão do Eduardo [Nunes Vieira], que foi o presidente seguinte,
de 1989 a 1992, fui Conselheiro no Crea, sendo o único cargo que ocupei
naquela gestão. O Eduardo era um amigo pessoal, morávamos na mesma Casa
do Estudante, e fomos colegas de trabalho com desenho em escritórios.
A minha sobrevivência, nos anos 1970, era obtida como projetista em
escritórios de arquitetura, médios e grandes. E uma coisa a ser ressaltada: sem
carteira assinada, quando muito como estagiário. Nesses, trabalhei desde 1973
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até 1980 e continuei depois, como arquiteto autônomo, sem vínculo empregatício ainda em escritórios até 1985. Foi quando passei a procurar minha
própria clientela para projetos.
Você participou só no Sindicato ou também no Instituto de Arquitetos
do Brasil, departamento Rio Grande do Sul  IAB/RS?
Logo quando me filiei ao Sindicato, também o fiz com relação ao
IAB/RS. Isso em janeiro de 1980. Mas no IAB ia pouco. Aliás, pouquíssimo. Só
mais tarde, quando eu estava na direção do Sindicato, tive uma interrelação
intensa com o IAB. A gente se cruzou muito, debateu e também divergiu bastante. Lá estiveram o José Albano Volkmer, a Sônia Mascarello, o Carlos Fayet, o
Francisco Danilo Landó, entre outros.
Como eram essas gestões antes de você participar da direção do
SAERGS pra valer? O pessoal participava muito das reuniões nessas gestões
que você está falando, do Hermes Puricelli, da Helga Pereira, do Eduardo
Vieira?
Na do Hermes, parece que houve uma mudança de clima, acho que até
dentro da conjuntura política da época. Na do Clovis era algo muito militante.
Era o momento do regime militar no Brasil, estavam se formando os partidos
políticos. No caso, o Clovis pendeu para um partido diretamente. Ele saiu da
área sindical, manteve vínculo, claro, mas até foi criticado por profissionais, por
arquitetos que não eram da mesma linha, que achavam que ele se aproveitou
de uma situação. Achavam que ele ia misturar os assuntos, mas na realidade ele
não misturou. Ele saiu de uma coisa e foi para outra.
O Hermes segurou bem a onda, continuou no mesmo embalo crescente. Na gestão da Helga, acho que já houve um esvaziamento. Tanto que,
mais no final, começou a pintar essa questão de por que o Sindicato?, pra quê
existe o Sindicato? O Hermes era funcionário municipal, e a Helga, funcionária
estadual. Ela agregou, na mesma gestão, vários funcionários estaduais. E os
funcionários públicos tinham sindicato majoritário.
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Então, os arquitetos e profissionais que estavam nessa situação começaram a se definir por um dos sindicatos. Outros ficavam nos dois. Acho que
os mais conscientes ficavam nos dois. Os outros começavam a dizer, por que
Sindicato dos Arquitetos? Mas o Sindicato realmente servia. Era o único lugar
de apoio nessa questão trabalhista, seja de emprego público ou privado, seja da
relação profissional-cliente. Era o único lugar em que se podia apoiar. Creio
que, na gestão da Helga, as pessoas estavam num dilema. Então começou a
aparecer esse clima. Acho que esse clima não foi só aqui, mas também em
nível nacional no meio dos arquitetos.
Começaram a se questionar sobre o sentido de ter sindicato só dos
profissionais liberais?
Não. Os profissionais liberais começaram também a se conscientizar de
que precisavam do Sindicato.
Mas voltando à questão. Na gestão do Eduardo Vieira isso ficou mais
forte. Tanto é que, realmente, houve um plebiscito, uma consulta. Os profissionais queriam manter o Sindicato ou não? E existia, por parte de quem não queria o Sindicato, quase que uma pressão  eles estavam apoiados em sindicatos
majoritários. Mas a mim e a alguns colegas, começou a nos dar uma luz.
O governo do Olívio Dutra e do Partido dos Trabalhadores, em alguma
medida, fez com que a concentração do pessoal que militava no Sindicato se
voltasse para a prefeitura e não tanto aqui para o Sindicato?
É. Houve uma evasão sim.
Vamos voltar a essa questão de 1992. Nesse ano, parece que houve
uma crise justamente quando se abriu o processo eleitoral. Nenhuma chapa
se inscreveu para concorrer. E aí se fez uma assembleia geral, que tinha a ideia
de debater, inclusive, a possibilidade de extinção do Sindicato. Foi então que
um grupo, que teve como presidente o Eduardo Bimbi, entrou nessa gestão
como uma espécie de gestão tampão.
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Sim. Foi uma gestão tampão para conduzir o processo eleitoral. Porque o
Eduardo Nunes Vieira parecia estar largando. Não sei se ele chegou a terminar
todo o mandato... Então era assim, mais ou menos, vamos fechar o Sindicato. Eu
já não me lembro mais muito bem dos detalhes.
Ninguém se apresentou inicialmente, mas depois você apresentou
candidatura.
Ninguém se apresentou. Mas depois alguém me questionou... Sérgio, tu
não queres...? Isso no contexto de um embate ali dentro das reuniões. Um queria, depois outro não concordava com a ideia de fechar. Aí não sei se foi a Helga,
ou a própria Lúcia Lisboa, que me perguntou: Sérgio, tu não queres encabeçar a
direção? Aí eu disse sim (risos).
A gente só se dá conta depois... Mas os membros daquela diretoria estavam cansados, ou estavam com outros rumos. Então, quando houve uma convocatória aberta de eleições, quem estava a fim se apresentou. O pessoal que
estava no Sindicato e a própria Federação resolveu me apoiar. Mas apareceu
outra chapa. Uma chapa que já devia estar no ar.
A outra chapa, que concorreu com você nas eleições de 1992, era encabeçada pelo Carlos Edson Araújo da Silveira.
É. Se for vista a composição das duas chapas, por exemplo, vai perceberse que vários integrantes que estavam na diretoria provisória presidida por
Eduardo Bimbi entraram para essa minha chapa. E então a chapa por mim encabeçada foi de situação. E a outra chapa foi claramente de oposição naquele
momento.
E teve embate?
Aí sim, foi quando o processo deslanchou. Lembro de um recado da
Valeska [Peres Pinto], presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas: agora te vira, Sérgio. Agora que entrou, vai ter que segurar. Eu até faço
uma crítica aí, porque ela era uma das que não via muito sentido em continuar.
Isso eu não conseguia definir bem... quem estava no Sindicato não queria largar
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e, ao mesmo tempo, não queria dar continuidade. Então ficou uma coisa meio
esquisita. Mas todos eles depois me apoiaram e a composição foi natural. Alguns que estavam por aí foram se agregando, quiseram fazer parte, e a gente
montou aquela chapa.
Assim, acredito, que a outra chapa também surgiu, e esse arquiteto, o
Carlos Edson, não era militante. Ninguém o conhecia muito bem. Eu não sei
como ele encabeçou, porque havia pessoas de mais peso na época que fizeram parte da chapa dele. Um deles, por exemplo, era o [Francisco Danilo
Menezes] Landó. O Landó já era um arquiteto veterano da Metroplan, e depois
disso foi até presidente do IAB.
A minha chapa pendia mais para o arquiteto autônomo. Se formos ver a
composição, tanto os seis titulares quanto os suplentes... se tiver um ou dois ali
que tinham vínculo com órgão público, era muito.
E a outra chapa era de profissionais empregados?
Muitos, eu não sei se 100%, mas quase. Havia os arquitetos do Banrisul,
da Metroplan, da CEEE e arquitetos de vários outros órgãos estaduais, como
a Secretaria de Obras, e arquitetos da Prefeitura de Porto Alegre, e de outras.
Todos estavam nessa outra chapa.
E como é que vocês receberam a diretoria? Como é que estava a estrutura do Sindicato em 1992?
Bom, havia esse prédio aqui, a casinha. Ela já estava carecendo de melhorias, mas estava bem estruturada. O que havia de equipamento era uma
máquina de escrever eletrônica, sofisticadíssima para a época. A única coisa
eletrônica era o teclado, que era um teclado mais leve, mas ela era poderosa e
bem útil. Quando íamos fazer as etiquetas para mandar a correspondência para
os arquitetos sócios, levávamos as chapinhas daquele tipo de tipografia, com os
endereços, para uma gráfica. Nessa primeira gestão, a gente começou a informatização do Sindicato.
Uma das primeiras coisas que fizemos, na época, foi retomar a filiação e
retomar a cobrança. Até a gente foi um pouquinho forte nisso quando assumiu.
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Também durante essa primeira gestão, muitas das pessoas que estiveram na
outra chapa se aproximaram do Sindicato, então foi uma oposição meio presente. Isso foi positivo naquele momento, até ajudou a levantar o ânimo na
questão da existência do Sindicato, juntou o grupo. E a gente começou a
levantar, pelo menos, as finanças. Foi quando começou a necessidade de informatizar, pois tudo estava sendo informatizado. Na época, eu tinha vínculo
com o presidente do Crea através da Câmara de Arquitetura, e consegui um
computador que já era bastante usado, vindo de alguma inspetoria do interior.
Aquela máquina esquisita que o pessoal estava começando a usar. Aí se fez
aqui um evento para transmitir isso...
Para inaugurar o computador (risos)?
É. E como isso saiu publicado, cresceu um ciúme de parte de alguns
diretores do IAB (risos). Continuando, a gente aumentou o número de associados, resgatou cobranças. E aumentamos também o número de conselheiros
dentro da Câmara [Especializada de Arquitetura do Crea]. Porque antes era um
conselheiro e um suplente.
Aumentaram a influência política no Conselho...
Sim. Num período de três anos, o Sindicato passou para três conselheiros titulares e três suplentes [na Câmara Especializada de Arquitetura do
Crea]. Então, a representação dentro do conselho também aumentou muito.
Os dirigentes mais antigos do Sindicato participaram em alguma medida das suas gestões? Contribuíram em alguma medida?
Vou citar dois, o Clovis e o [Newton] Burmeister. Eles estavam em cargos
públicos naqueles anos. Quando eram chamados, se faziam presentes. Um
que participava sempre e antigo militante era o Fernando Gonzalez. Eu o conhecia como professor na Faculdade. Havia com ele uma grande afinidade.
Para mim, ele foi um braço direito. Faleceu em um acidente de automóvel em
1995, sendo uma grande perda para nós.
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Muitos dos que estavam nas gestões anteriores, compareciam eventualmente. O Hermes sempre estava por aí, e sempre que se chamava.
E sobre sua gestão posterior. Você reelegeu-se presidente para a gestão
1995 a 1998. A diretoria manteve-se como sendo eminentemente de profissionais liberais?
Não. Da primeira para a segunda gestão, se formos ver, a eleição dessa
próxima gestão é com chapa única. Parece que foi unanimidade, mas não foi
bem assim. Ali houve uma fusão com os arquitetos que participaram daquela
chapa de oposição na eleição anterior. Vários se aproximaram para montagem
de uma chapa mista, onde apareceram alguns, por exemplo, o vice-presidente.
Era o Juarez Ribeiro.
Sim, ele era um dos arquitetos da CEEE. Na primeira gestão, começamos
a trazer, inclusive, discussões de arquitetos que estavam em outros sindicatos,
principalmente dos majoritários. A CEEE formou um grupo aqui dentro, e a
Metroplan também.
Mas tinham debates sobre pautas específicas deles.
Sim, as pautas eram específicas deles. Era uma inserção dos arquitetos
pertencentes a outros sindicatos. Arquitetos enquanto empregados, mas representados por outros sindicatos. A gente teve um cruzamento importante com o
Semapi [Sindicato dos Empregados em Empresas de Assessoramento, Perícias,
Informações e Pesquisas e de Fundações Estaduais do Rio Grande do Sul].
Aconteciam muitas discussões conjuntas.
Lembro-me de uma assembléia de arquitetos da Metroplan aqui dentro.
Lotou a sala aqui da frente [da sede do SAERGS]. Uns 30 ou 40 arquitetos para
uma pauta específica da Metroplan. Lembro-me que o [José] Albano [Volkmer],
que era do IAB na época, discutia a questão trabalhista dele aqui. Então ressurgiu a questão dessas discussões.
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Nessa sua segunda gestão como presidente, mais especificamente
no ano 1998, houve uma grande reformulação da diretoria. Inclusive você
deixou de ser presidente do Sindicato. O que ocorreu?
O ano de 1998 foi bem conturbado. Havia o processo eleitoral da FNA e
iria haver o processo eleitoral no segundo semestre de 1998 aqui para o Sindicato. Para mim, em alguns momentos, ficou um clima até pesado. Na época,
eu também era um dos vice-presidentes da FNA, na gestão 1995 a 199849.
Acho que a gestão da FNA terminava um pouquinho antes. E meu nome foi
sugerido para concorrer, na FNA, a um cargo maior. Mas depois, por diversas
razões, apareceram várias outras candidaturas e eu não entrei.
Aqui no Sindicato havia certo apoio para uma nova gestão, mas começou a se estabelecer um clima de disputa, inclusive interno, na diretoria.
Mas já havia uma disputa interna de espaço, de ponto de vista? Havia
divergência?
É, uma divergência que se acirrou mais no final da gestão. Em seis anos,
mudou bastante. Antes, não havia candidato, não havia nada. Pensava-se, vamos fechar o Sindicato. Três anos se passaram com uma diretoria. Os grupos se
fundiram, as pessoas se agregaram. Hoje consigo avaliar o que na época talvez
não tivesse entendido bem. Em 1998, teve a eleição da FNA. Havia gente que
queria que eu me candidatasse, outros não, e começou a ficar um clima um
pouquinho pesado, com alguns embates. Pelo tempo, já estava terminada esta
minha gestão, mas as eleições foram adiadas por uns meses e ainda não tinha
se configurado uma comissão eleitoral. Alguns colegas da diretoria não queriam nem que eu fosse da comissão eleitoral ou mesmo candidato. Aconteceu
uma reunião na qual fui questionado, de forma tensa, acerca da minha inclinação por uma maior aproximação com a CUT.
Então, como já estava com o tempo esgotado e com questões familiares
e profissionais para resolver, saí da reunião sem pensar em voltar. Para mim, o
saldo de produção para a categoria estava positivo, pois além dos itens já
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citados está a sede reformada, Plano de Saúde para sócios, o jornal Arquiteto RS
sendo publicado, questões trabalhistas dos arquitetos sendo atendidas, Convênio em andamento com a Prefeitura de Porto Alegre para questões de habitação social, e, em resumo, o Sindicato aberto e funcionando.
Aquela foi a última vez em que estive na sede do Sindicato e não me
inteirei mais dos processos imediatos que se sucederam após minha saída da
presidência. Foi um ciclo que se encerrou naquela data.
Desde 1998 até agora, você nunca mais tinha pisado aqui no SAERGS?
Sim, não houve nenhum convite específico para tal e por isso não
compareci aqui. Fora, participava até com alguma representação. Mas isso só
agora, nos últimos dois anos, quando, de alguma forma, tem havido alguma
aproximação.

Juarez Ribeiro
Natural de Criciúma (SC). Arquiteto e urbanista
formado na Faculdade de Arquitetura da UFRGS no segundo semestre de 1972. No SAERGS, foi vice-presidente na gestão 1995-1998 e presidente no mandato
provisório em 1998. Na Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), foi diretor estadual na gestão 1995-1998. Juarez Ribeiro falaceu no dia 24 de outubro de 2013, pouco mais de dois meses após nos dar
esta estrevista.
Entrevista realizada em 21 de agosto de 2013.

Conte-nos sobre sua trajetória pessoal anterior ao seu envolvimento
com o Sindicato dos Arquitetos. Você é natural de onde? Por que você escolheu estudar Arquitetura e Urbanismo?
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Sou natural de Criciúma (SC), e, aos 18 anos, vim para Porto Alegre para
tentar o vestibular de Engenharia. Inicialmente, eu estava inclinado a conhecer
a Geologia, depois optei pela Engenharia Civil, e tomando conhecimento mais
de perto da profissão de arquiteto  que já tinha uma expressão maior aqui
na cultura rio-grandense  eu vi que realmente queria fazer Arquitetura. Prestei
vestibular em 1967, passei, e fiz o curso, me formando em 1972.
Você teve participação em algum movimento político antes de participar do Sindicato?
Na universidade, eu participei mais do movimento estudantil, de grêmio
estudantil, do diretório acadêmico da Faculdade de Arquitetura, do qual fiz
parte da diretoria como colaborador em vários movimentos. Os movimentos
de encontros de estudantes, movimentos culturais, como o Festival da Música
Popular Brasileira, que o diretório da Faculdade de Arquitetura na época patrocinava. Vieram grandes nomes da expressão da música, e que até hoje estão aí
consagrados. Teve Chico Buarque, Dorival Caymmi, a Beth Carvalho, a Joyce, o
autor de Casa no Campo, do qual não me lembro o nome, o Quarteto em Cy,
o MPB4.
A Faculdade de Arquitetura se destacava pelo movimento engajado à
cultura brasileira. E esse foi o grande destaque que a gente teve na nossa época
de atuação no diretório. Também fazíamos excursões, como a Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. O diretório fez uma campanha e nós
fomos até São Paulo conhecer o movimento, conhecer o que estava acontecendo no mundo e no Brasil em termos de arquitetura e urbanismo.
Juarez, como se deu o seu envolvimento com o Sindicato dos Arquitetos?
Em 1975, eu fui convidado para trabalhar no setor de planejamento
energético da Companhia Estadual de Energia Elétrica. Lá, nós éramos poucos
arquitetos no meio de tantos engenheiros. Então sempre vivíamos atrelados às
reivindicações dos engenheiros, que eram, depois, estendidas aos arquitetos.
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Lá pelos idos de 1992 e datas anteriores à nossa atuação aqui, nós viemos
buscar no Sindicato uma posição sobre como deveríamos nos reportar, se fazendo alguma espécie de acordo de reajuste salarial, um acordo em termos de
direitos e reivindicações sindicais. Abrimos, assim, um canal, como representantes dos colegas da CEEE junto ao Sindicato. Lá nos idos de 1992, 1993, por
aí. Foi quando se deu o meu contato mais direto com o Sindicato dos Arquitetos. E participando das reuniões, das comissões e representação do Sindicato,
recebi convite para participar de debates no Crea, de encontros da Federação
Nacional dos Arquitetos [e Urbanistas] aqui em Porto Alegre. Depois fomos para
Curitiba... assim foi se dando o nosso envolvimento até chegarmos a fazer parte
da vice-presidência da diretoria do Sérgio Horst.
Você foi vice-presidente da diretoria do Sérgio Horst de 1995 a 1998.
Como foi esse período? Quais eram os temas mais relevantes da pauta,
como era a participação da categoria nos assuntos do Sindicato?
Nesse período, a gente fez uma avaliação interna de que havia pouca
participação de arquitetos. O Sindicato teve um período de grande aceitação,
de grande atuação em termos de movimentos sindicais e políticos. Depois
veio um ostracismo. Nessa época, estava se tentando levar um maior engajamento dos profissionais dentro da atuação do Sindicato. Esse acho que foi o
grande foco que a gente tentou fazer, e que, não conseguindo, acho que houve
um certo descontentamento. Então, veio a ser feita a substituição do presidente,
na tentativa de, no final do mandato, se conseguir alguma coisa.
Você está se referindo a esse processo de reformulação da diretoria do
triênio 1995 a 1998. Que tipo de avaliação você faz desse período? Por que
essa crise ocorreu? Por conta de divergências em relação aos rumos e às
posições que o Sindicato adotava?
Olha, teve um grupo que me apoiou, realmente não fui eu que encabecei. Acho que eu fui indicado por um grupo que queria uma atuação mais
agressiva do Sindicato em relação às questões sindicais. Questões trabalhistas,
profissionais, valorização profissional. Eles achavam que deveria sair da acomo386
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dação que estava passando o Sindicato para uma melhor divulgação da profissão e melhor atuação.
Não sei se estou compreendendo perfeitamente. Pode-se fazer uma
leitura de que estava havendo uma disputa entre profissionais autônomos e
profissionais empregados?
Da minha forma de entender, não foi isso. Foi assim mais de um grupo
que queria um sindicato mais atuante em todas as áreas.
E como foi esse processo de transição em que você se tornou presidente? Você acabou ocupando a presidência do Sindicato em um período
relativamente curto.
É, cinco meses. Nesse período, nós procuramos acomodar esse grupo
que queria uma melhor atuação do Sindicato e começamos a trabalhar intensamente na divulgação, no reconhecimento, na busca de novos colegas arquitetos para o Sindicato, promovendo novamente o evento do Arquiteto do
Ano, que havia sido parado, a comemoração do Dia do Arquiteto. Procuramos
junto à mídia e junto às faculdades uma posição do Sindicato para os futuros
colegas arquitetos. Uma atuação que se tentou depois dar continuidade foi a
Assistência Técnica, que era uma pauta histórica e estava parada. Tentou-se
reativar, e foi dada continuidade depois na gestão seguinte.
Nesse período, o Sindicato debatia temas mais amplos dos trabalhadores ou achava-se que era mais importante concentrar suas ações e
projetos em temas específicos do universo do arquiteto e urbanista?
Sempre havia uma atuação da Federação Nacional dos Arquitetos [e
Urbanistas] em termos de política salarial, de política profissional. Esse período
que eu passei junto com o Sérgio [Horst], e depois o meu período e o período
seguinte, quando participei um pouco mais ativamente, sempre foram pautas
em nível nacional, de reconhecimento, de levar propostas em nível de Câmara
Federal dos Deputados e reconhecimento da profissão. E, na época, nós tínhamos um representante que depois veio a aprovar uma lei. O Zezéu [Ribeiro], lá
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da Bahia, participava aqui conosco. Nós dávamos a ele subsídios e dávamos
apoio às questões relativas ao reconhecimento da profissão do arquiteto.
Pela nominata da diretoria seguinte, que é de 1998 a 2001, você não
participa da diretoria. O presidente é o Werner Schneider. Mas você atuou
nessa diretoria?
Eu participei só como colaborador. Porque, nessa época, eu já estava
aposentado da autarquia onde eu trabalhava. Então comecei a fazer um trabalho  desde 1996, até 2000, 2002  um trabalho fora do estado. Aí eu ficava
muito pouco tempo em Porto Alegre. Comecei a atuar no estado de Minas
Gerais, junto a um escritório de arquitetura, e isso me deixou pouco tempo para
participar da diretoria. Todavia, participei dessas duas gestões seguintes como
colaborador.
Então você chegou a acompanhar a presidência do Werner Schneider.
Como foi essa gestão, você tem alguma recordação?
Em pormenores eu não me lembro, não tenho muita coisa a comentar.
Mas eu acho que o Werner não conseguiu levar adiante algumas pautas que
tinham sido colocadas. Não sei quais as dificuldades porque eu não participava
tão ativamente. Mas foi uma gestão de conciliação, em que vários colegas que
atuavam na gestão do Werner vieram a atuar na gestão seguinte.
Que tipo de avaliação você faz sobre o rumo posterior da entidade, a
partir desse seu distanciamento da direção do Sindicato? Que tipo de avaliação você faz dos rumos que o Sindicato tomou?
A classe dos arquitetos nunca teve uma motivação tão sindicalista. Em
termos de reivindicação. Porque onde eles trabalham  em empresas e autarquias  eles são profissionais às vezes de destaque, às vezes de colaboração,
outras vezes de suporte, e acabam sendo muito envolvidos diretamente com
a sua atuação, sem um sentido de aproximação de reivindicações. Então
eles ficam batalhando quase que sozinhos ou atrelados a outras profissões. Por
exemplo, na Companhia Estadual de Energia Elétrica, nós chegamos a ser 12 ou
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15 arquitetos em um universo de 500 engenheiros. Nós estávamos sempre
atrelados. A nossa reivindicação não era nem pelo Sindicato dos Engenheiros.
Os colegas engenheiros se ligavam ao Sindicato dos Engenheiros, e nós ficávamos junto ao sindicato da classe majoritária da empresa. Porque, ao mesmo
tempo em que também somos operários, por outro lado nós temos uma
concepção muito mais romântica, utópica da profissão. Quer dizer, pensamos
que tudo depende de nós, e não depende tanto dessa relação com o empregador. Então a gente procura quase sempre se superar ao invés de buscar
apoio. No escritório onde a gente está a gente troca ideias com colegas engenheiros, com colegas arquitetos, com colegas urbanistas, colegas paisagistas, de
várias outras profissões, e procura estar sempre se superando, buscando em si
uma saída para a sua valorização, mais do que propriamente uma saída coletiva.

Deonice Romero dos Santos
Natural de Rio Grande (RS). Arquiteta e urbanista
formada nas Faculdades Canoenses no segundo semestre de 1985. No SAERGS, foi primeira diretora tesoureira na gestão 1989-1992; tesoureira na gestão provisória em 1992; membro do Conselho Fiscal na gestão
1995-1998; e primeira diretora secretária na gestão
1998-2001.
Entrevista encaminhada por e-mail em 9 de outubro de 2013.

Comece falando-nos sobre sua trajetória pessoal. Você é natural de
onde? Por que resolveu estudar Arquitetura e Urbanismo? Em que faculdade
você se formou?
Sou natural de Rio Grande (RS). Eu já tinha uma formação como Técnica
em Publicidade e, na verdade, Arquitetura seria minha segunda opção. Mas
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tentei meu primeiro vestibular na UFRGS, para comunicação, e não deu. Então,
na última hora, resolvi tentar uma vaga em outra universidade. Universidade
que só tinha Arquitetura na época. E lá esta era minha única opção. Depois de
iniciar o curso, me apaixonei, nunca mais pensei em Comunicação como profissão. Eu me formei nas Faculdades Canoenses, atualmente conhecida como
Ulbra/Canoas, em 1985/2.
Conte-nos o início de seu envolvimento com a Arquitetura e Urbanismo?
Eu venho de família negra, bastante humilde. Até entrar na Faculdade de
Arquitetura, sempre estudei em escola pública. Trabalhei duro para custear os
meus estudos e meu primeiro apartamento pelo BNH. Fui a primeira das netas
a ter um diploma de curso superior e isso foi um grande orgulho a todos. Mas
até pegar o diploma na mão, só tive experiência de obra com o que aprendi no
estágio em dois semestres. Não tinha nem sequer um pedreiro na família com
quem eu pudesse tirar alguma dúvida. Aprendi tudo estudando noites a fio e
no canteiro de obra. Assim que me formei, fiz um curso de Especialização em
Projeto de Arquitetura Habitacional na UFRGS e uns anos depois, graças a
minha participação no SAERGS, me especializei em Planejamento Energético
e Ambiental também pela UFRGS. Também, com a indicação de nosso colega
[Fernando] Gonzáles, cheguei inclusive a começar meu mestrado no Propar.
No entanto, tive que abandonar, pois era difícil me manter num sistema que
foi criado para quem tem paitrocínio, enquanto eu era uma profissional
autônoma matando um leão a cada dia para me manter no mercado da construção civil.
Você já participava de algum tipo de movimento politico anteriormente ao Sindicato? (diretório de estudantes, associação de bairro, etc).
Não, nunca me envolvi politicamente com nada, mas sentia que tinha
que fazer mais.
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Como começou o seu envolvimento com as atividades políticas da
profissão? Como se deram suas primeiras aproximações à entidade?
Numa palestra do Crea, ouvindo a presidente do SAERGS da época, arq.
Helga [Correa Pereira], achei que o Sindicato dos Arquitetos seria um bom lugar
para começar. Peguei o endereço lá mesmo no Crea, vim até o SAERGS e preenchi minha ficha.
Você foi primeira diretora tesoureira na diretoria do triênio 1989-1992,
gestão do presidente Eduardo Nunes Vieira. Como foi este período? Por que
motivo no ano de 1992 imaginou-se fechar o Sindicato? Qual o motivo de
não ter se apresentado nenhuma chapa para concorrer às eleições?
Era um momento complicado, tínhamos uma participação muito pequena dos associados e bastante dificuldades financeiras. Criamos várias
alternativas para angariar dinheiro, até mesmo uma festa que elegeu a Rainha
do Sindicato  teve uma banda tocando, arrecadamos um bom dinheiro e
fui indicada como rainha. Foi uma brincadeira que ficou na nossa memória.
Não conseguíamos nos fazer representar nas várias instâncias em que éramos
solicitados. Tivemos o grupo de trabalho que originou o Cidade [Centro de
Assessoria e Estudos Urbanos], que, ao se institucionalizar  a partir da aprovação do seu projeto e do recebimento de verbas do exterior  acabou afastando algumas pessoas que tinham uma participação expressiva. Também
coincidiu com o primeiro mandato do PT [Partido dos Trabalhadores] na Prefeitura de Porto Alegre e as pessoas que militavam no Sindicato  várias delas 
foram convidadas a exercer cargos que lhe exigiam maior dedicação.
E como foi o momento em que vocês assumem o Sindicato em
1992? O Eduardo Bimbi assume interinamente como presidente e você
como tesoureira. Por que razão vocês resolveram manter o Sindicato? Como
foi conduzir a entidade por este período curto e montar as eleições?
Muito simples. O SAERGS já tinha uma história traçada e, como ainda
éramos novos na casa, não poderíamos deixar isso se perder. Tivemos que
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partir para o corpo a corpo e fisgar entre os associados os que estavam dispostos a seguir nesta militância profissional.
Nesta gestão de 1995 a 1998, houve a saída do arquiteto e urbanista
Sérgio Horst da presidência da entidade e uma importante reformulação da
diretoria (ocasião em que você assume a vice-presidência). Em seu ponto de
vista, quais formam os motivos da saída do presidente Sérgio Horst? Que
avaliação você faz deste momento?
Este foi o segundo mandato do Sérgio. Era um momento político importante em que tivemos disputas acirradas entre Crea, SAERGS e FNA. Tentávamos encaminhar o projeto de lei para criação do Conselho dos Arquitetos
e isso refletiu diretamente nos conflitos internos de diretoria que, aliados aos
problemas de gestão, acabaram por afastar o presidente.
No momento posterior, gestão 1998-2001, a presidência foi ocupada
por Werner Schneider. E, em maio de 1999, houve, novamente, uma profunda reformulação da diretoria. Inclusive, o presidente Werner Schneider
e o vice-presidente Wanderlei Alíbio pedem afastamento, e você solicita
desligamento da direção. Quais foram as razões desta mudança? Por que
não foi possível completar a gestão? Que tipo de avaliação você faz deste
período?
Mais uma vez, se formou uma diretoria num momento de crise. Assumi
como primeira diretora secretária (função para a qual nunca tive nenhuma afinidade). Na verdade, os próprios membros da diretoria tinham objetivos diferentes. Mas mesmo que a diretoria fosse composta com outros nomes, teria
encontrado algumas dificuldades. Tínhamos um presidente que residia fora do
circuito da grande Porto Alegre, sem muita experiência no trato político e o
apoio de poucos e, com tantas fragilidades, acabaram por se afastar. Então resolvi que era o momento de sair de cena.
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Você acompanhou o posterior desenrolar das atividades do SAERGS?
Que avaliação você faz do desenrolar das ações da entidade, depois de afastar-se da direção?
Nenhuma. Não gosto de falar do que não tenho conhecimento, mas
lembro de ver o SAERGS muito mais voltado aos interesses do Crea que do
próprio Sindicato.

André Huyer
Natural de Porto Alegre (RS). Arquiteto e urbanista formado na Faculdade de Arquitetura da UFRGS
no segundo semestre de 1984. No SAERGS, foi diretor
suplente na gestão 1992-1995, primeiro diretor secretário na gestão 1995-1998, primeiro diretor secretário
na reformulação ocorrida em 1998, vice-presidente na
gestão 2001-2004, integrante da Comissão do Jornal
Arquiteto/RS na gestão 2001-2004, Comissão de revitalização do SAERGS na gestão 2001-2004, diretor suplente na gestão 2005-2007 e membro da Diretoria
de Divulgação na gestão 2005-2007. Foi o idealizador
da premiação Arquiteto do Ano. É, atualmente, vicepresidente do SAERGS, gestão 2014-2016.
Entrevista realizada em 5 de julho de 2013.

Conte-nos sobre sua trajetória pessoal anterior ao seu envolvimento
com o Sindicato dos Arquitetos. Você é natural de onde? Por que você resolveu estudar Arquitetura e Urbanismo?
Porque eu fui para a Arquitetura é um mistério, mas eu fui desde pequeno. Eu sou de Porto Alegre, nasci em 1961, e certamente devo ter tido a influência de um tio, o arquiteto Luíz Carlos Huyer, de Novo Hamburgo. Eu escolhi a
escola do Segundo Grau porque lá tinha o ensino profissionalizante da época
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em Desenho Técnico de Arquitetura. A escola em que eu estudei o Primeiro
Grau só tinha o Ensino Fundamental. Então, no leque de opções que eu tinha
para o Segundo Grau, escolhi o Colégio Cruzeiro do Sul, que hoje não existe
mais. Havia os professores do Parobé, que ensinavam toda a parte técnica.
Aí, quando eu entrei na Faculdade de Arquitetura da UFRGS, em 1979, toda a
parte do Desenho Técnico eu já dominava. E eu até já tinha feito estágio em
escritório de Arquitetura quando estava no Segundo Grau. Eu tinha uma coisa
inata. Muita gente chega no vestibular e pensa: o que é que eu vou escolher?
Para mim, foi o contrário. Eu já sabia muito antes o que eu queria. Nunca tive
esse problema de ter dúvidas do ia querer fazer.
A Arquitetura veio de muito longe, não tem muita explicação. Eu entrei
em 1979 e, em 1985, me formei arquiteto e comecei a trabalhar como autônomo. Trabalhei muito em sociedade com a minha esposa, a arquiteta Denise
Jorge, que foi minha colega de faculdade. Até porque, para aguentar um arquiteto, só uma arquiteta (risos). Nós trabalhamos mais de 15 anos juntos. Ela tinha
um emprego parcial na prefeitura também, mas eu trabalhava só como autônomo, e durante mais de 15 anos eu fiz só isso. Eu trabalhava com projetos e
execução de residências, principalmente, mas fiz de tudo um pouco: prédio
residencial, prédio comercial, indústria e outras variações, avaliações, etc.
Você chegou a participar de algum movimento politico estudantil?
Não, eu era muito focado (risos). Em aprender Arquitetura, em dominar a
tecnologia, então não era assim do meu perfil participar de movimento estudantil e movimento político. Eu observava com interesse, com uma certa distância, mas eu não me envolvia.
Como você veio se aproximar do Sindicato?
Depois que eu comecei a trabalhar, eu tinha que pagar as minhas contas
todo o final de mês. Comecei a sentir certas dificuldades, ou certas carências
que a minha formação da faculdade não supria, como por exemplo: quanto cobrar para fazer um projeto, para executar uma obra de um cliente? Esse tipo de
informação eu não tinha. Como fazer um contrato com um cliente? E por que a
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gente passa a sentir essa necessidade? Porque tu és logrado, tu cobras pouco,
acaba pagando para trabalhar, o cliente se aproveita da situação, você não cobra direito, não tem contrato e tal. Então comecei a sentir algumas dificuldades,
e isso me levou, em um primeiro momento, a me aproximar do Sindicato.
Eu vim aqui ao Sindicato e busquei tabela de honorários, busquei modelo de
contrato, e esse, digamos, foi o meu primeiro envolvimento com o Sindicato.
Me associei, então, e eu tinha esse contato de arquiteto usuário da entidade.
Na gestão de 1989 a 1992, houve uma tentativa de acabar com o
Sindicato pelo que parece. Isso foi na gestão do presidente Eduardo Nunes
Vieira. Você esteve próximo do Sindicato nesse período?
Eu estive, mas no sentido contrário. Exatamente esse episódio foi o que
me envolveu em ser dirigente do Sindicato. Naquela ocasião, eu não participava da entidade, então nem sabia que estava acontecendo isso. Aí um colega nosso, o Eduardo Bimbi, que havia sido meu colega de faculdade, nos
formamos juntos, me ligou e disse: olha, vai ter uma assembleia, eles querem
fechar o Sindicato, nós temos que ir lá e evitar isso. Aí eu fui, a convite do
Eduardo Bimbi. Nessa assembleia, a direção alegava que a entidade estava
esvaziada, que não havia mais interesse da categoria, e que, por isso, eles estavam pensando em fechar o Sindicato. Aí houve uma mobilização bastante
grande. Foi uma assembleia bastante concorrida, e se estabeleceu naquela
assembleia que assumiria uma diretoria com mandato tampão. O Eduardo
Bimbi, eu acho, foi o presidente, e, em função daquela movimentação, foi montada uma chapa, onde fui convidado e entrei como diretor suplente. Na verdade, foi muito melhor do que isso, surgiram duas chapas. Então houve uma boa
resposta, uma boa mobilização da categoria. E aí houve a eleição, e a chapa que
eu participava saiu vitoriosa.
Foi um pleito muito correto, muito elegante. O pessoal da outra chapa
tinha a mesma preocupação que nós tínhamos, de não deixar fechar o Sindicato, e até, se não me engano, teve gente da outra chapa que colaborou depois
na nossa diretoria. Foi uma coisa muito positiva. E aí que eu comecei a me
envolver com o Sindicato.
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Como o Sindicato estava em uma linha descendente até então, quando
a nossa diretoria assumiu, foi um caos. Em um dia corta a água, no outro dia
corta a energia elétrica, noutro dia corta o telefone. O presidente dessa diretoria,
o Sérgio Horst, tirou dinheiro do bolso e emprestou para a entidade para não
fechar, para continuar operando. Depois, trabalhando normalmente, se recuperou tudo, se botou a entidade a funcionar novamente, se começou até a ter
jornal impresso distribuído para todos os sócios. A entidade teve uma rota
ascendente a partir de então.
Os fundadores do Sindicato, nas décadas de 1970-1980, estavam
muito envolvidos com o movimento sindical geral, uns participaram da fundação da CUT, outros participaram da fundação do PT. O fato de o PT ter
assumido a prefeitura, com o Olívio Dutra, em 1988, o Tarso Genro, em 1992,
e o Raul Pont, em 1996, acabou por esvaziar o Sindicato? Houve uma migração desses personagens para o governo do PT?
Eu faria um retrospecto. O Sindicato surgiu muito antes até de eu entrar
na Faculdade de Arquitetura, então eu não acompanhava naquela época.
Observando assim, com um certo distanciamento, a impressão que eu tenho,
até posso estar muito enganado, é a seguinte: o surgimento do Sindicato dos
Arquitetos do Rio Grande do Sul foi um canal que um grupo de combate, digamos, encontrou para questionar a ditadura. Era um regime de exceção, não
havia eleição democrática, havia uma série de questões que não precisamos
nem falar disso. Então eu faço uma leitura, que uma das razões de ter surgido o
Sindicato dos Arquitetos era o fato de se criar um canal de combater a ditadura
militar e buscar a democracia. Em consequência disso, ou por isso, evidente
que os dirigentes nesse primeiro momento eram pessoas militantes politicamente, não só de Arquitetura, mas politicamente de questões de democracia,
estado de direito, e tudo isso.
Com a evolução do quadro político, em que houve uma transição para a
democracia que temos hoje, quando eu passei a me envolver com o sindicato,
em 1992  vê que isso foi até depois da Constituinte  realmente esse grupo
do qual eu fazia parte e assumiu o Sindicato era um outro grupo, que não tinha
396

Personagens e memórias

muita participação das pessoas anteriores. E, se formos ver, muitas das pessoas
que passaram pela direção do Sindicato... o melhor exemplo é o Clovis Ilgenfritz da Silva, que foi deputado estadual, deputado federal, vereador, foi secretário de Planejamento de Porto Alegre, uma série de cargos importantes. A
gente vê que ele teve uma trajetória político-partidária muito forte. É possível
que, como ele, o pessoal tenha migrado para atuar. O que eu acho é que tem
mais que fazer isso mesmo, não ficar no discurso, mas participar, ir para o
enfrentamento e trabalhar. Não ficar só intelectualmente criticando. Desde o
surgimento, de uma forma muito combativa, foram à luta. De maneira que,
quando nós assumimos, esse grupo já tinha ido, não estava mais no Sindicato.
Tinham ido para a prefeitura e para outros. Não digo todos, mas alguns deles.
De 1992 em diante, quando eu participei, não havia mais um caráter
ideológico aqui dentro. Havia pessoas da diretoria que eram ligadas ao PT,
pessoas que eram filiadas ao PMDB, pessoas que eram filiadas ao PDT, entre
outros, mas basicamente esses. Eu posso dizer até de cabeça. Eu me lembro as
pessoas em si. Como a diretoria era multipartidária, não podia haver um debate
ideológico, e aí o Sindicato ficou voltado a ele mesmo como instituição e à
categoria, e não mais a outras lutas paralelas à Arquitetura e à prática profissional
do arquiteto. Esse momento estava superado.
Nesse contexto, o Sindicato chegava a ter interlocução com outros
sindicatos, central sindical, algo desse tipo?
Muito pouco. Quando eu entrei, o Sindicato era filiado à CUT, mas estava
inadimplente... claro, atrasou tudo, estava em débito com a CUT. Aí se procurou
a CUT para renegociar e o Sindicato foi tratado com muito desdém, muito
desinteresse. E isso ficou em banho-maria, ficou esfriada a relação, porque
não se tinha contato, não tiveram interesse nenhum no Sindicato. Não houve
nenhuma reciprocidade. E com os outros sindicatos, se tinha algum contato,
mas em questões muito específicas, muito pontuais, com o Sindicato dos Engenheiros, Sindicato da Indústria da Construção Civil. Até o Sindicato dos
Trabalhadores da Indústria da Construção Civil, que fica do outro lado da rua
[José do Patrocínio, em frente à sede do SAERGS], a gente nunca viu muito
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interesse deles de que a gente tivesse um relacionamento mais aprofundado.
A gente visitava todas as entidades, mas nunca se sentiu um interesse em fazer
parceria. O que o Sindicato fez foi estabelecer parcerias com outras entidades
de arquitetos do Rio Grande do Sul, e com a própria Federação Nacional [de
Arquitetos e Urbanistas  FNA].
Na década de 1990, há uma série de reformulações na diretoria, com
vários momentos em que diretores se licenciam do cargo, outros ocupam.
Há momentos em que o presidente do Sindicato sai do cargo e há uma recomposição do quadro... Por que houve tanta instabilidade nesse período?
Como eu participei muito desse período, assisti de camarote. Participei
de muitas dessas transições, algumas meio tumultuadas. Eu vou dar uma interpretação minha, que é no seguinte sentido. Partindo desse período em que
houve uma assembleia querendo fechar o Sindicato, e aí se reverteu nisso, e se
passou a trabalhar no sentido de o Sindicato ser atuante e ser voltado para a
categoria profissional dos arquitetos, ele, num primeiro momento, teve essa
trajetória ascendente, digamos.
A partir de então, quando acontecia um fenômeno de que um presidente ou uma diretoria começava a desviar esse curso, gerava muito desconforto a ponto de outras pessoas da diretoria colocarem contra a parede os
responsáveis pelo retrocesso e fazerem essas reviravoltas. Então, ou o pessoal
corrigia o rumo, ou caía fora. E aí outras pessoas retomavam a carreira ascendente do Sindicato, que eu acho que isso se mantém até hoje.
Acho que a atual diretoria  se a gente for ver o retrospecto desde o
começo  está no ponto mais alto que o Sindicato chegou desde 1992, que é
desde quando eu acompanho. Mas, para essa diretoria ter chegado até aqui,
foram importantes esses movimentos de, olha, a gente não está satisfeito
com esse rumo aqui, isso é um retrocesso, isso aqui está mimetizando outras
instituições que nós questionamos e combatemos, não tem cabimento isso
acontecer aqui dentro... Então, felizmente, sempre houve pessoas que foram
muito combativas, que se desgastaram muito, eu, inclusive. Eu digo que paguei
o preço de inimizades, de desgaste muito grande, por ter participado de
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questionamento de administrações que a gente não considerava que tivessem
um rumo.. . Os arquitetos protestaram aqui dentro, teve assembleia geral, convocaram eleições, houve muita mobilização.
As diretorias das quais você participou eram compostas mais por autônomos ou empregados?
Em um primeiro momento, eu diria que mais por autônomos, que
trabalhavam por conta própria. Quer dizer, por que eu procurei o Sindicato em
um momento anterior? Porque eu, como profissional autônomo, tinha dificuldade, não sabia cobrar, não sabia fazer contrato, e procurei a entidade. No instante em que eu passei a participar da diretoria, o que eu trouxe de colaboração
para o Sindicato era o que eu sentia na própria carne. Algumas vezes, as pessoas
criticam que o Sindicato não se preocupou muito com o arquiteto assalariado
ou com o arquiteto servidor público. Bom, a diretoria pode ter uma parcela
nisso, mas quem tem mais parcela é o profissional que nunca procurou a
entidade. O Sindicato reflete quem o procura. Se o arquiteto assalariado não
procurava a entidade, o que o Sindicato vai fazer? Ele [o Sindicato], digamos,
fazia o seu jornal e distribuía para todo o seu cadastro, mesmo para quem não
era sócio. Todo mundo tinha conhecimento do que a gente estava fazendo,
mesmo quem não era sócio. Falta de interesse do brasileiro em geral, muito
despolitizado.
Você foi vice-presidente da gestão do Cesar Fasoli. Como foi essa
gestão?
O Cesar Fasoli era um arquiteto que não era profissional autônomo. Ele
era funcionário de carreira da CEEE, e, durante o período que ele estava aqui,
ele acabou se aposentando. Isso porque a CEEE foi privatizada, fizeram uns
planos de tirar o pessoal da jogada, então ele se aposentou e, aí sim, ele ficou
trabalhando como autônomo. A origem dele não era a do profissional autônomo-liberal. Ele vinha como servidor estatutário de empresa de economia
mista.
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Eu tenho muito carinho pelo Cesar Fasoli. Eu era vice-presidente e eu
não podia ser presidente, porque o Cesar era uma pessoa muito superior em
termos de diplomacia, por exemplo. Eu sou ainda meio impulsivo, fico indignado com algumas coisas. O Cesar sempre teve uma postura muito superior a
isso, de saber ir devagarinho, ouvir todas as partes, ser mais conciliador, para
conseguir alcançar o objetivo. Porque se a gente é muito incisivo, muito radical,
acaba criando dificuldades.
O Cesar era uma pessoa fora de série. Eu até costumo fazer uma comparação. A maioria dos arquitetos gaúchos conheceu o José Albano Volkmer.
Quando nós fomos em direção ao CAU, o nosso conselho próprio, a gente diz
que o Albano fez muita falta nessa transição, nesses primeiros momentos,
porque ele era uma pessoa muito diplomática, e sabia agregar, e sabia levar
adiante para se conseguir o objetivo. O Cesar Fasoli não era tão conhecido da
categoria, e como eu disse, muitos dos nossos colegas profissionais não têm
interesse em saber do Sindicato, não se envolvem e tal.. mas o Cesar Fasoli fez
muita falta também nesse período de transição, porque ele tinha um trânsito
livre no IAB/RS, no Crea, nas outras entidades de arquitetos, em qualquer lugar
que ele fosse, no meio empresarial, que ele tinha contato, ele era uma pessoa
bem recebida em qualquer lugar. Ele tinha livre trânsito. E também com essa
postura  ele sempre foi muito conciliador, conseguia a união das pessoas 
então ele também fez muita falta nesse período de transição. A gente passou
por muita dificuldade, muito estresse, quando a gente estava formando o CAU.
Isso é só para dar uma ideia do que era o Cesar, extremamente correto, inatacável. Ele faleceu de repente, devido a problema de saúde, com apenas 50
anos de idade, nos deixou de calça curta. Até diria que foi uma coisa bastante
traumática.
André, devotam a você a ideia da premiação do Arquiteto do Ano.
Você é o pai do Arquiteto do Ano? Sem modéstia . ..
(Risos). Na realidade, desde formado eu já pensava nessa questão. Como
os arquitetos podem ser mais reconhecidos pela sociedade de uma maneira
geral? Outras entidades e profissões fazem o profissional do ano do seu ramo.
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Essa foi uma ideia que eu já tinha apresentado de uma maneira muito embrionária, e lançado, até para outras entidades.
Depois que eu passei a participar do Sindicato dos Arquitetos, eu
propus: por que a gente não faz isso aqui? Que é um dos vários meios de
conseguir um pouco do reconhecimento do público em geral e melhorar a
autoestima da classe, reconhecer o trabalho de bons colegas. Aí foi lançado
em diretoria, foi estudado, criou-se um grupo de trabalho que foi adiante, se fez
um regulamento provisório. Então, um dia, a Acomac, Associação dos Comerciantes de Material de Construção, nos procurou, pois queria fazer uma parceria conosco. Eles queriam fazer o Arquiteto do Ano junto com alguém do
ramo deles. Na realidade, eles nos procuraram para agregar ao ramo deles. E se
a gente for ver em termos de charme perante a população, o arquiteto pode
até não ser muito valorizado, mas ele tem um certo charme. E assim se fizeram
os primeiros eventos, em parceria com a Acomac.
A Acomac, então, bancava o evento.
A Acomac patrocinava o evento, tudo. Então era o evento do ano junto
com o profissional do ano deles.
Qual era o critério de escolha dos primeiros Arquitetos do Ano?
No primeiro evento, nós convidamos o Instituto de Arquitetos do Brasil
do Rio Grande do Sul para fazer junto conosco. E aí, como era algo meio experimental ainda, foi feito um comitê muito pequeno, com um ou dois representantes de cada entidade. O IAB/RS tinha indicado para representá-lo o
Tonico Schaan. Mas, na hora H, houve um problema lá na outra entidade que
eles não quiseram mais participar. Nunca se explicaram direito. O Tonico ficou
muito chateado com isso. Até foram ao evento, mas não queriam que o nome
deles fizesse parte do negócio. Uma pena, mas tudo bem. Aí nós continuamos
sozinhos com a Acomac, no ano seguinte. O critério de escolha era o arquiteto
que, naquele ano, tivesse mais se destacado aqui no Rio Grande do Sul na
profissão de arquiteto. Naquele ano, o Alberto [Giusepe Pio] Adomilli havia vencido o concurso Porto dos Casais, que era um concurso público [de projeto de
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arquitetura] gigantesco para a revitalização do cais do porto. Ele fez um projeto
extraordinário na época. Lembro que até participei desse concurso, e quando vi
o projeto vencedor, pensei, ainda bem que eu não ganhei, esse cara está muito
na minha frente (risos). O Adomilli havia sido meu professor na faculdade, tinha
conhecimento total, domínio total do dia a dia da arquitetura. De obra dele,
lembro especialmente da piscina olímpica da Esef da UFRGS, que é uma obra
extraordinária, uma joia, aquilo. E durante o concurso Porto dos Casais, houve
uma audiência pública, e eu lembro de assisti-lo defendendo tecnologicamente o projeto dele, quando foi questionado algum detalhe técnico. E ele
dizendo até o nome comercial do produto que iria ser utilizado para fazer tal
coisa. O Alberto Adomilli realmente é um profissional completíssimo e na ocasião, havia sido quem mais se destacou naquele ano.
Com o tempo, até modificou-se o perfil. Como não havia grandes eventos, nem grandes concursos, ou nem se construíam grandes obras, ao longo dos
anos, muitas vezes o arquiteto era escolhido pelo conjunto da obra. E se a gente
pegar todos esses nomes, já são mais de dez, que foram arquitetos do ano, eles
têm uma obra sólida e de grande contribuição para a arquitetura gaúcha.
Uns anos depois, a Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas
[FNA] também passou a fazer o Arquiteto do Ano, e lançou edital em nível nacional. Então um pessoal da diretoria disse, olha a FNA se apropriando da tua
ideia (risos). Isso é um absurdo, o Arquiteto do Ano não é meu, isso é dos
arquitetos. E o Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul também não é
dono do Arquiteto do Ano do Brasil. Então que bom que a FNA resolveu fazer
também. Eu não cheguei a conversar com o pessoal da FNA, não sei se eles
se inspiraram no nosso estado para fazer a promoção deles. Esse tipo de promoção teria que ter naturalmente em todos os sindicatos e todas as entidades.
No caso, aqui, realmente eu fui o pai da ideia, mas hoje ela tem vida própria,
anda sozinha, felizmente. É isso que a gente quer. Não tem que ficar buscando
ah, mas quem foi que quis fechar o Sindicato? Isso não interessa, o que
interessa é que aquilo deu uma mexida, foi uma crise que o Sindicato saiu
fortalecido dela. Se talvez aquela pessoa não tivesse feito esse movimento, o
Sindicato estivesse minguando até hoje. O melhor é a gente alavancar as coisas
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do que ficar buscando nomes, quem é o pai da ideia, quem é o culpado, isso é
secundário.
Como você vê o Sindicato depois de seu relativo afastamento das atividades do SAERGS e das diretorias?
Esse meu afastamento é no sentido de que eu não participei mais de
uma diretoria, e em função de trabalhar muito, e fazer pós-graduação, a gente
fica com um tempo muito limitado mesmo. Por outro lado, eu acho muito
bom ter um rodizio, um sangue novo. Ele tira um pouco da inércia, ele dá uma
movimentação, ele dinamiza. Até o próprio Arquiteto do Ano, com essa atual
diretoria, fez modificações no regulamento, o que eu acho muito bom, porque
isso dinamiza, isso renova, sacode a poeira, e faz continuar a rota ascendente.
Nesse sentido, eu digo que continuei colaborando com várias coisas,
com a diretoria, mesmo não sendo diretor. Até na promoção do Arquiteto do
Ano, e em outros comitês em que eventualmente eu participei. Mas o que eu
vejo da atual diretoria, é que primeiro, nós tínhamos uma preocupação com o
quadro imediatamente anterior à atual gestão, porque o Sindicato estava muito
parado. Não digo nem que ele estava em rota ascendente, estava imobilizado,
no meu entender. Não fazia mais nada. Até com o evento do Arquiteto do Ano
ele tinha parado.
O importante é que essa atual diretoria, quando assumiu, do meu ponto
de vista muito particular, teve como a função fazer com que o Sindicato ficasse
em harmonia com a ideia  que depois se mostrou ser da grande maioria dos
arquitetos do Rio Grande do Sul , que era a posição a favor do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo. Se formos ver a eleição para o CAU no Rio Grande
do Sul, esse grupo era majoritário. As pessoas que querem o CAU são a maioria.
Eu respeito, acho que as pessoas têm todo o direito de, num momento anterior,
acharem que ter ficado no sistema do Confea/Crea seria melhor, mas eu acho
que a maioria queria o CAU e entendia que ele seria melhor. E isso ficou
demonstrado quando houve a eleição para o CAU, depois que ele surgiu.
No instante em que essa diretoria assumiu, ela contribuiu para que o
CAU se tornasse realidade, teve uma participação muito grande nisso, tanto a
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favor como também evitando que houvesse alguma participação contra o
CAU. Só isso já bastaria, só por isso já seria vitoriosa essa gestão. Mas, muito mais
do que isso, eu acho que o Sindicato chegou a um patamar no qual ele jamais
havia chegado antes desde que eu conheço o Sindicato. Ele se catapultou.
Retomou eventos anteriores, que estavam abandonados, passou a ser reconhecido por outras entidades, pelos arquitetos de uma maneira geral. Uma
atuação, acho, que sem paralelo na história do Sindicato, ou, pelo menos, na
história de 1992 para cá. Recolocou o Sindicato na curva ascendente. Economicamente, nunca esteve tão bem. Assumiu certas batalhas que antes a diretoria ou não tinha condições de enfrentar, ou não tinha interesse, ou não tinha
motivação. Então assumiu um leque de frentes de atuação que o Sindicato
nunca conseguiu acompanhar. Eu vejo o Sindicato no seu melhor momento
desde que eu sou formado como arquiteto. Eu te digo assim, bah, quem te viu
quem te vê (risos).
Essa diretoria extrapolou totalmente tudo o que se esperava, e por mérito
da diretoria. Se tu for ver as pessoas que estão encabeçando a diretoria, a maioria não participou de outras diretorias. Vou citar nominalmente o presidente, o
Cícero Alvarez, o Bruno Cesar Euphrasio de Mello, que simbolizam e representam a atual diretoria, não eram ligadas a diretorias anteriores. E vejo nessas
duas pessoas o principal motor que é a alavanca atual do Sindicato.
Não é bem assim não, mas espalha. Pelo menos ficamos com uma boa
fama por aí...
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André Fernando Muller
Natural de Cachoeira do Sul (RS). Arquiteto e urbanista formado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Unisinos em 1981. No SAERGS, foi diretor
suplente na reformulação ocorrida em 1998, segundo
diretor secretário na gestão 1998-2001, presidente a
partir de reformulação ocorrida em 1999 (1999-2001),
conselheiro titular representante no Crea/RS na gestão
2001-2004, membro da Comissão Tabela de Honorários na gestão 2001-2004, vice-presidente na gestão
2005-2007 e presidente na gestão 2008-2010. Na Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), foi
tesoureiro titular na gestão 2001-2004 e secretário de
relações do trabalho na gestão 2011-2013.
Entrevista encaminhada por e-mail ao autor em
24 de julho de 2013.

Comece falando-nos sobre sua trajetória pessoal. Você é natural de
onde? Por que resolveu estudar Arquitetura e Urbanismo? Em que faculdade
se formou? Conte-nos o início de seu envolvimento com a Arquitetura e
Urbanismo.
Sou natural de Cachoeira do Sul, onde moro desde que retornei após a
formatura, que foi na Unisinos, em 1981.
Na verdade, quando fazia o Científico da época, equivalente ao Segundo
Grau hoje, preocupava-me com meu futuro, não sabendo direito qual curso
faria.
Sabia apenas que deveria ser alguma coisa em torno do desenho.
No vestibular da Federal, coloquei Arquitetura em primeira opção e
Desenho em segunda apenas por uma questão lógica. Quando vi que havia
passado em Desenho, aí soube que queria mesmo Arquitetura. A solução foi
ir para a Unisinos, que tinha a opção do estudo apenas à noite, pois então já
405

Sindicato dos Arquitetos no Rio Grande do Sul: memórias de quatro décadas (1973-2013)

trabalhava no escritório de Arquitetura do Sergio Fayh, ao qual aproveito para
homenagear ainda que de forma póstuma, pois ali aprendi a respirar arquitetura
tanto ou mais do que na academia.
Você já participava de algum tipo de movimento politico anteriormente ao Sindicato? (diretório de estudantes, associação de bairro, etc).
De fato, sempre participei de movimentos coletivos. Desde o ginásio,
quando, com 13 anos, fui presidente do grêmio estudantil do colégio aqui em
Cachoeira, depois participando do grêmio do Colégio Rosário e finalmente no
diretório acadêmico da Unisinos.
Como começou o seu envolvimento com as atividades políticas da
profissão? Como se deram suas primeiras aproximações à entidade?
Por mais incrível que pareça, o primeiro contato com entidades classistas
foi com o IAB. Se procurar, talvez encontre ainda hoje material do IAB que
trouxe para Cachoeira, com vistas a criar um núcleo. Reunindo os arquitetos da
cidade naquele distante 1981, todos os três chegamos à conclusão que seria
melhor criar uma entidade em que os engenheiros estivessem juntos, até pra
que fosse possível fiscalizá-los. Então alguém lembrou que seria importante
trazer os agrônomos, como poder moderador. Acabou que foi criado o NEA
[Núcleo de Engenheiros e Arquitetos], como se vê, chamado Núcleo, que já
conta com mais de trinta anos de existência em harmonia entre as Categorias.
No NEA, milito desde a fundação.
No Sindicato, me associei em 27 de abril de 1981, apenas um mês
após a formatura, com o número 1051.
Pouco tempo depois, acabei me afastando do SAERGS em função
de que, segundo minha visão, o Sindicato estava por demais partidarizado.
Retornei quando tive a certeza de que ali era possível desenvolver ações políticas em benefício da categoria.
Você foi diretor suplente na reformulação ocorrida na entidade em
1998. E, logo depois, em 1999, quando você era segundo diretor secretário,
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houve nova interrupção no mandato e reformulação na diretoria. Quais os
motivos destas reformulações na diretoria? Havia muita divergência sobre
a política ou a orientação programática-ideológica que o SAERGS deveria
seguir? Que tipo de conflitos e discussões estavam postas em jogo? Que
tipo de avaliação você faz deste momento da entidade?
Foram momentos tristes, pois as reformulações foram necessárias em
função de questões pessoais das quais decorreu o afastamento de diretores,
razão da reformulação de diretoria realizada.
Era época de muita dificuldade, com poucas pessoas para ajudar e uma
infinidade para criticar. Normal em entidades de classe.
Com a reformulação da diretoria, ocorrida em 1999, e que se completou em 2001, você se tornou presidente do SAERGS. Neste período,
do final da década de 1990 e início da de 2000, os jornais do Sindicato dos
Arquitetos  Arquiteto RS  traziam muitas notícias e matérias sobre a questão da aprovação de projetos na SMOV, produtos, meio ambiente, patrimônio, etc. Qual era a importância destes temas no debate do SAERGS?
Como disse, foi um período em que o Sindicato quando muito sobrevivia. Entretanto, sempre houve discussões e ações com relação a estes
temas.
Vejo que alguns ainda são presentes, como a dificuldade que ainda se
tem para aprovar projetos na Prefeitura de Porto Alegre, com o SMP e outros.
De 2005 a 2007, você foi o vice-presidente da gestão do arquiteto
e urbanista Cesar Fasoli. Como foi essa segunda gestão de Cesar Fasoli na
presidência do SAERGS? Como a chapa foi montada, como era a participação da diretoria e da categoria nas atividades sindicais? Como era o
Cesar Fasoli na presidência do SAERGS?
São lembranças boas e ao mesmo tempo tristes. O Cesar foi meu vice
na reformulação anterior da Diretoria. Sempre fui partidário da renovação.
Assim, no processo eleitoral de 2004, apoiei a candidatura do Cesar para
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presidente, e participei de sua diretoria. Infelizmente, nesse período, acirrou-se a
discussão sobre a criação do CAU, com grupos que defendiam a iniciativa de
qualquer maneira, outros que aceitavam a ideia com reservas e ainda outros
que eram contra. Essas divergências levaram a uma composição na eleição da
diretoria em 2005, quando acabei sendo vice do Cesar.
Como disse antes, infelizmente, nosso presidente faleceu com seis meses de mandato. Aprendi a respeitar o Cesar como profissional, mas muito mais
como amigo. Sua maneira fidalga e mansa de tratar os assuntos, fazia com que
fosse impossível brigar com ele. Tenho certeza de que o Sindicato cresceu
muito com o trabalho dele. Saudades.
Na gestão 2008-2010, você foi presidente do SAERGS. Nesse período,
por conta da premência do debate acerca do CAU e das disputas eleitorais
para a direção do Sindicato, parece ter havido a criação de dois grupos a partir
de profissionais que, em períodos anteriores, estiveram unidos  inclusive em
outras gestões do SAERGS. Esta leitura está correta? Na sua compreensão,
criaram-se mesmo dois grupos? E a principal divergência era a questão da
criação do CAU ou havia outras pautas e propostas divergentes em relação
ao SAERGS? Qual foi o cerne da separação entre esses grupos?
Houve algumas questões pessoais, de menor importância. Sobretudo,
o que havia era uma divergência profunda em relação ao CAU e mesmo em
relação ao Crea.
Infelizmente, a questão se colocava de forma extremamente maniqueísta, ou seja, ou se era completa e cegamente a favor do CAU ou, se houvesse a desfaçatez de levantar objeções, então se era safado, vendido e outros
adjetivos. Simplesmente não se admitia opiniões divergentes.
Lembro que houve um debate no curso de Arquitetura da UFRGS,
com representação da Fenea e das entidades. Era eu debatendo contra cinco
colegas. Aí uma colega questionou-me sobre como eu falava, ora em nome
do Crea, ora em nome do Sindicato, etc. Então respondi que, quando me
manifestava em nome de qualquer entidade ou órgão, expressava apenas o
que o colegiado me autorizava. Porém, havia ainda uma outra manifestação, a
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do cidadão e arquiteto André. Então, em meu nome pessoal, falava o que acreditava e ninguém iria me cabrestear.
Nestas gestões que você acompanhou mais de perto  seja como
presidente, ou vice-presidente  como o SAERGS se relacionava com outros
sindicatos de trabalhadores e com as centrais sindicais? O SAERGS participava dos debates acerca dos temas mais gerais dos trabalhadores como
um todo, e não só as demandas específicas da corporação dos arquitetos e
urbanistas?
Havia a Intersindical, que congregava informalmente diversos sindicatos
de categorias majoritariamente de profissionais liberais. Era uma oportunidade
ímpar de discutir questões comuns a outras categorias. E permanentemente
participávamos da FNA.
Esses anos anteriores a 2010 foram momentos de muito debate e de
disputa acerca da implantação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (o
que ocorreu em dezembro de 2012 pela lei 12.378/10). Como o SAERGS,
e mais especificamente sua diretoria, participou deste debate? Que pontos
de vista eram defendidos? Como se dava a interlocução com as outras entidades de arquitetos e urbanistas acerca deste tema?
Como já disse, o grupo majoritário no SAERGS era contra a criação do
CAU. Isso acabou criando um mal estar entre o Sindicato e as demais entidades. Lamentavelmente, fruto de erros de ambos os lados, o encaminhamento
desta discussão, que poderia ser muito rica para o exercício da arquitetura,
acabou se tornando um grande desgaste para todos. Vejo hoje que ninguém
ganhou com aquele episódio e a forma como acabou se desenrolando. Houve
época em que simplesmente não estávamos autorizados (como se fosse necessário) a manifestar qualquer objeção ao projeto. A base da categoria era
tratada como vacas de presépio.
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Você acompanhou o posterior desenrolar das atividades do SAERGS?
Que avaliação você faz do desenrolar das ações da entidade, depois de se
afastar da direção?
Tenho acompanhado muito pouco, apenas através dos informes que recebemos e de alguns contatos com colegas do SAERGS em reuniões da FNA.
Infelizmente, tinha um projeto na Federação, onde ocupo a Secretaria de Relações de Trabalho, e que, em razão de acidente sofrido e do longo período de
recuperação, foi extremamente prejudicado. Este projeto teria me aproximado
mais do SAERGS e de outros sindicatos.
Entretanto, tenho acompanhado, dentro do possível, o trabalho, principalmente do Cicero e sua equipe, e quero manifestar minha convicção que,
dentro das dificuldades normais, é um ótimo trabalho.
Afinal, como já disse e agora aproveito para tornar público, não tenho
nada contra o Cicero [Alvarez], o Oritz [Adriano Adams de Campos] ou o Bruno
[Cesar Euphrasio de Mello], são colegas que não conhecia e que para os quais
apenas perdi uma eleição. Aprendi desde cedo que ganhar eleição é a exceção. Na militância política, seja em entidades ou em partidos políticos, sempre
se perde muito mais do que se ganha. Portanto, tenho algum conhecimento
em vencer eleição, porém sou expert em perder.
Esta experiência me ensinou a respeitar pessoas que pensam diferente,
seja na vitória, seja na derrota.
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Cicero Alvarez
Natural de Cruz Alta (RS). Arquiteto e urbanista
formado na Faculdade de Arquitetura da UFRGS no primeiro semestre de 2001. Foi presidente do SAERGS
na gestão 2011-2013. Atualmente, é primeiro vice-presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, gestão 2014-2016.
Entrevista realizada em 19 de outubro de 2013.

Conte-nos um pouco sobre sua trajetória
pessoal. Você é natural de onde?
Eu nasci em Cruz Alta, interior do Rio Grande do Sul.
E você veio para Porto Alegre para estudar Arquitetura e Urbanismo?
Na verdade, não. Eu vim para Porto Alegre para estudar o curso técnico
de eletrônica na Fundação Escola Técnica Liberato Salzano [Vieira da Cunha].
Isso foi lá por 1987/1988.
E porque você resolveu estudar Arquitetura e Urbanismo?
Quando eu entrei na Liberato, o objetivo era basicamente entender a
parte técnica de eletrônica para fazer Engenharia Eletrônica. No curso técnico,
eu me dei conta de que eu não faria Engenharia Eletrônica nunca. Eu achava
interessante, mas o que eu havia entendido no curso técnico era suficiente para
mim. E eu já tinha uma familiaridade, uma preferência muito grande, pelo desenho na época. Acabei, no período do curso técnico, fazendo parte de jornais de
turma, participando de algumas coisas dentro do campo da criação, que tinha
muito mais a ver com coisas que eu gostava do que necessariamente a parte
lógica, a parte física, matemática da eletrônica. Ao mesmo tempo, hoje, o curso
técnico me ajuda a resolver problemas, a eliminar alternativas, a ter método.
Tem alguma coisa que ficou daquele tempo que hoje é útil, além, obviamente,
do conhecimento para fazer projeto elétrico. Lá eu me dei conta que não iria
411

Sindicato dos Arquitetos no Rio Grande do Sul: memórias de quatro décadas (1973-2013)

fazer Engenharia. Daí rolou a dúvida entre Arquitetura e Urbanismo ou Artes
Plásticas. Acabei fazendo vestibular para as duas coisas, Arquitetura em primeiro
e Artes Plásticas como segunda opção. Mais por uma questão pragmática
eu acho. E depois, no curso, tive afinidade com história, com desenho, com
planejamento. Foram as coisas que, na época, me atraíram e me fizeram permanecer e concluir o curso.
Você entrou em que ano na faculdade?
Entrei na faculdade em 1993.
E você chegou a participar de algum movimento político, movimento
estudantil, antes de participar do Sindicato ou de entidades de classe?
Eu fui do Dafa [Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura], de
uma gestão que se chamava Dafa Todos. Isso foi, eu acho, no terceiro ou quarto
semestre da faculdade, em 1995. Foi mais ou menos a época em que eu comecei a participar do IAB [Instituto de Arquitetos do Brasil]. A participação no
IAB foi pelo seguinte motivo: em uma aula de estudos de arte, o professor mencionou que estava sendo feita uma discussão curricular para tirar estudos de
arte do currículo da Arquitetura. E o Círio Simon, que era o professor, comentou
que haveria, naquela semana, uma palestra com o [Carlos Maximiliano] Fayet,
que era presidente do IAB. Eu fui na palestra. E, durante a palestra, eu perguntei o
que ele achava sobre a disciplina estudos de arte, ele deu uma resposta manifestando-se muito favoravelmente pela permanência da disciplina no currículo,
e, no fim da palestra, ele convidou as pessoas a participarem do IAB, para irem
às reuniões. Um outro cara gostou da ideia e me convidou para irmos. E fomos
nós. Depois, quando eu entrei no Dafa, nós estabelecemos pontes com o IAB,
cobrando anuidades do IAB e fazendo algumas ações relacionadas. Inclusive,
tempos depois, de ajudar com o informativo que o IAB fazia, virar a madrugada
lá trabalhando, essas coisas. Era legal. E eu acabei trabalhando com o Fayet depois. Então, decorre um pouco dessa questão Dafa, que era muito mais para
questionar algumas coisas do ensino da faculdade que achávamos que eram
meio complicadas e por essa proximidade com o IAB e, principalmente, depois, com o Fayet.
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E você chegou a trabalhar com o Carlos Maximiliano Fayet?
Meu primeiro estágio na arquitetura foi com o Fayet. Lá pelas férias de
1995, o escritório estava fazendo o levantamento da vila do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários para a prefeitura. O Fayet tinha participado de uma licitação, se não me engano, e a sua equipe havia ganho para
fazer o levantamento da situação atual das casas e edifícios da Vila IAPI na
época. Esse é um trabalho que gerou uma publicação com a participação da
Célia [Ferraz de Souza]. Teve, na verdade, uma galera envolvida, muita gente.
O trabalho está na biblioteca da faculdade [de Arquitetura da UFRGS]. E eu
estou entre os nomes dos estagiários que estavam lá fazendo o levantamento. E
foi um período muito legal como estágio. Ir para o IAPI, no sol, no verão, ficar
desenhando na calçada, era muito divertido, muito prazeroso. Depois, eu trabalhei com o Fayet de novo em um concurso para Brasília, para a reformulação da
[avenida] W3. O projeto não ficou muito legal e a gente acabou conversando
mais do que trabalhando. Mas foi interessante por que nós tínhamos um grupo
e fomos convidar o Fayet para ser consultor, e ele comentou: não, eu não quero ser consultor, eu quero trabalhar com vocês, fazer parte da equipe. Foi muito
legal, pois todos se sentiram envaidecidos. Um tempo depois disso, quando
acabou o concurso, ele me convidou para trabalhar na restauração do Palácio
da Justiça com ele, que foi um trabalho muito significativo, profissionalmente
falando. Esse é um dos prédios mais importantes do movimento moderno no
Rio Grande do Sul.
Olha, esse prédio é um ícone da arquitetura do Rio Grande do Sul.
Eu acho que ele é o equivalente gaúcho do Ministério da Educação, do Rio
de Janeiro, projeto de Lúcio Costa e equipe.
Se ele não tivesse demorado tanto para ser inaugurado ele teria tido uma
importância maior do que a que ele tem. E ele já tem uma importância muito
grande. Mas ele teria sido bem mais marcante e em nível nacional.
Então, a sua escolha em participar da política de classe foi através do
envolvimento com o IAB. Você foi da diretoria do IAB também?
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Fui. Eu participei do IAB primeiro como colaborador, enquanto estudante. Associei-me no terceiro ou quarto semestre da faculdade. E ajudei durante
as gestões do Fayet. Tanto que houve uma bienal que o IAB organizou na
PUC/RS  não me lembro se 1997 ou 1998  e eu estava coordenando a
montagem da exposição do [Eládio] Dieste e servindo como cicerone para o
Severiano Mario Porto. Eram bem legais esses contatos. Depois disso, eu estive
um tempo afastado e, na gestão do [José] Albano [Volkmer], eu voltei a participar.
Juntamente com duas advogadas  a Luciana Sans e a Simone Tassinari  organizamos um ciclo de direito e construção civil que aconteceu na faculdade [de
Arquitetura da UFRGS], com o IAB. Depois, montou-se uma chapa, com o Iran
50

[Rosa] como presidente, e eu fui o primeiro secretário. Finda essa gestão, entrou a gestão do [Carlos Alberto] Sant'Anna, na qual eu fui secretário geral.
E como você, que vinha construindo uma trajetória dentro do IAB,
decide participar de uma chapa para disputar eleições para o Sindicato dos
Arquitetos do RS?
Dentro do IAB havia uma discussão séria sobre a criação do Conselho
[de Arquitetura e Urbanismo]. Isso, na verdade, acontecia desde o tempo de
faculdade. Me lembro do Enea [Encontro Nacional de Estudantes de Arquitetura] Santos, onde ocorreu uma discussão sobre o tema. Havia uma disputa
entre as entidades nacionais. A Abea, eu acho, comentou criticamente a posição das demais entidades e que não apoiava aquele primeiro modelo de
criação do conselho. E isso foi uma construção que levou muitos, muitos anos.
Dentro da diretoria do IAB montou-se, inicialmente, um grupo de apoio para
51

uma [candidatura à] diretoria do SAERGS que não era composta por nenhum
de nós. Era um grupo dissidente dentro do pessoal que frequentava o Sindicato
e que a gente apoiava, pois eram pessoas mais próximas, que a gente via afinidade. Eles defendiam a questão do conselho próprio e defendiam uma
postura mais atuante do Sindicato que nós não víamos. O Sindicato, na nossa
visão, não funcionava como deveria naquela época. Então, parte dessa ação
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Iran Rosa foi presidente do IAB/RS na gestão 2006-2007.
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Candidatura realizada no ano de 2007 para a gestão triênio 2008-2010.
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começou nesse período. Por outro lado, por conta do IAB, eu acabei indo para
o Conselho [Estadual] de Cultura. Fui o representante do IAB no Conselho e
depois acabei me tornando seu presidente, o que ajudou a criar uma rede de
relações, a conhecer pessoas de outras áreas, a começar a trabalhar com outros
sindicatos como o Sated, dentre outros. Mas voltando ao Sindicato... depois que
esse grupo que nós apoiávamos foi derrotado por uns três votos na eleição, nós
começamos a nos preparar antes para essa eleição em 2010. Consequentemente, começamos a nos reunir. Houve um primeiro almoço entre André
Huyer e eu. Depois se agregaram a Gislaine Saibro, o Ednezer [Rodrigues Flores],
Bruno Cesar Euphrasio de Mello e o grupo começou a aumentar. Aí começamos a fazer reuniões dentro do próprio IAB para a criação de uma outra
candidatura para a diretoria do Sindicato, visando justamente a criação de uma
gestão comprometida com a criação do CAU e com ações em benefício da
categoria profissional.
Então a chapa foi montada, foram feitas as eleições e esse grupo sagrou-se vencedor. Como estava o SAERGS quando você assumiu a direção
da entidade?
O Sindicato estava em uma situação complicada. A receita era baixa, o
cadastro de arquitetos e urbanistas era precário. Quando assumimos, houve
um problema em relação a informações... houve a situação do HD queimado
do computador. Então, os dados do Sindicato não estavam disponíveis, mas,
para nossa sorte, encontramos um computador que estava jogado em um
canto, cujo HD estava funcionando e tinha alguns dados. Mas o cadastro era
de duas mil e poucas pessoas, que era com quem o Sindicato tinha contato. E
isso era muito pouco em relação ao numero de arquitetos que achávamos que
existiam no Estado, que era de dezesseis mil, entre profissionais e empresas,
segundo o cadastro do Crea. Depois, descobrimos que era um pouco menos
do que isso, que o número de arquitetos era em torno de doze mil. Os equipamentos eram precários, o site precário. Sempre lembro dos tijolinhos do
site, que era uma coisa que nos dava vergonha. A imagem principal não tinha
nitidez e, logo, não passava uma imagem de seriedade. Passava uma imagem
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precária. De modo geral, o Sindicato passava, na nossa visão, uma imagem
muito precária. E a estrutura também não ajudava. Houve o episódio da secretária ter sido demitida, ou ter pedido demissão logo após a eleição. Então, nós
entramos sem histórico. Nós não tínhamos histórico sindical, nós não entendíamos direito de sindicato, e todas as informações necessárias também não
estavam disponíveis. Foi um período estressante, de correria, de noites viradas,
de busca de informações, de tentativa de contato. Por outro lado, de apoio da
FNA na figura do Jeferson [Salazar], que é o presidente e na figura do Eduardo
Bimbi, diretor da FNA, que, de certa maneira, participaram e pontuaram algumas coisas, apontaram caminhos para a gente decidir se devíamos seguir
ou não.
A união desse grupo que disputou eleições se deu a partir da ideia de
apoiar a formação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Mas esse foi
o tema central da gestão? Que outros temas participaram dos debates do
Sindicato?
No primeiro ano, passamos bastante tempo preocupados com a questão da viabilização do Conselho. Havia muita falta de apoio do Conselho
anterior [o Crea]. Falta de disponibilização de dados, falta de repasse de dinheiro.
Existem várias disputas que ainda estão sendo travadas na justiça. Mas nós estávamos preocupados sobre o que iriamos fazer. Sempre brinco que, na minha
cabeça, pensava, antes de assumir o Sindicato, que iríamos fechá-lo após viabilizar o conselho. E eu nunca tinha pensado em ser do Sindicato, muito menos
em ser presidente, nunca tive isso como objetivo de vida, aconteceu porque
a gente precisava ter um candidato. As circunstâncias levaram a isso e, bom,
já que estamos aqui, vamos fazer direito. Ao mesmo tempo, nós montamos a
ideia do planejamento e o Bruno Cesar Euphrasio de Mello foi um dos grandes
responsáveis por isso. O que vamos fazer no primeiro ano, o que vamos fazer
no segundo ano, o que vamos fazer no terceiro ano. Ter metas claras para isso.
No primeiro ano, foi feita a questão de recuperar cadastro, recuperar o
contato com os arquitetos e garantir a viabilidade do Conselho. Buscamos também entender onde estávamos metidos. A participação na reunião ampliada
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da FNA e no Ensa (Encontro Nacional dos Sindicatos de Arquitetos), o contato
com outros sindicatos serviram para ampliar horizontes. A partir do momento
que você está participando, está dentro, você vê a importância legal, a importância operacional que um sindicato pode ter em beneficio da categoria e tu
te dá conta de que falar em fechar o Sindicato é bobagem. É um grande erro,
um equívoco que não deve ser concretizado. Então, ao mesmo tempo em que
você está pensando no que fazer, você está revendo os seus pontos de vista.
E também está pensando em como você chega nesses objetivos. E daí o planejamento é fundamental.
O SAERGS participou nos anos 1980 da criação da Central Única dos
Trabalhadores (CUT), era filiado ao Departamento Intersindical de Estudos
e Estatísticas Socioeconômicas (Dieese). Mas, em certo momento de sua
trajetória, desfiliou-se destas entidades. E, em sua gestão como presidente, o
SAERGS filiou-se novamente à CUT/RS, ao Dieese. Por que o Sindicato fez
esse movimento de refiliação a essas entidades?
Bom, a questão histórica pesou pouco aí. Por mais que a gente achasse
importante entender e usar certos elementos históricos, o que nos levou a participar novamente de uma central sindical foi o processo de descoberta da
questão sindical. E, principalmente, da questão política, mas não no sentido
político partidário, mas no sentido político como atuação, como ação social,
digamos assim. O Dieese serve como fonte de informação, permite que você
tenha conhecimento para saber como e onde agir. Você consegue ter um
mapeamento do panorama. Enxergar panoramas é importante, ter a visão global. E a filiação à CUT/RS funciona por duas questões básicas. Uma é a troca de
informações com outros sindicatos, e a outra é que nós somos muito mais
fortes juntos do que separados. E como nós não somos uma categoria que nos
últimos tempos tem uma participação sindical forte... bom, se você for olhar,
antes do golpe militar de 1964, os arquitetos iam para a rua. A arquitetura e a
filosofia eram provavelmente os cursos mais politizados dentro da UFRGS. E
foram também os cursos mais atacados pelos expurgos da ditadura militar. Mas
isso se perdeu. A categoria dos arquitetos e urbanistas passou a ser outra coisa.
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Não há mais uma participação atuante na sociedade. Por outro lado, os movimentos sociais e os movimentos de trabalhadores têm. E, por uma questão
pragmática, nós conversamos com todas as centrais sindicais para tentar descobrir afinidades, tentar descobrir onde a gente poderia se inserir, e ao mesmo
tempo, onde eles poderiam nos ajudar. A CUT foi escolhida um pouco pela
questão histórica, mas principalmente pela questão de atuação. Nós precisamos ter força, nós precisamos ter poder para agir. E nós precisávamos de
algumas questões muito específicas em determinado momento, como por
exemplo, a eleição do Conselho Municipal do Plano Diretor [CMDUA 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental], as Conferências das Cidades. Mas é muito mais uma questão de organização de grupo, de
mobilização, para conquistar objetivos. A participação na central nos dá força,
nos dá uma estrutura que a gente não tem e, ao mesmo tempo, nos dá um
conhecimento que nós não temos. Descendo um pouco do pedestal de se
achar grande coisa enquanto categoria, você consegue ver como os caras se
organizam e como eles atuam. Isso é muito mais eficiente que a nossa atuação.
Seria possível elencar alguns temas que foram os mais importantes
para a gestão?
Uma das coisas que o Bruno Mello e eu defendemos muito é que o
Sindicato defende o trabalhador. Então, retomar esse papel do SAERGS, da
atuação do Sindicato em beneficio da categoria. Ao recebermos os dados do
CAU, percebemos que o percentual de arquitetos e urbanistas assalariados aumentou, então essa atuação se torna mais necessária, mais legítima. Mas organizadamente. No primeiro ano foi o CAU e a reestruturação do SAERGS. Segundo
ano, comunicação com a sociedade e com os profissionais. Tentamos retomar
o contato com os profissionais no primeiro ano, mas agimos mais forte no segundo. Houve a história da cartilha [Contrate um Arquiteto e Urbanista] que foi
feita por um grupo que o Bruno Mello coordenou, e que foi fundamental para
essa aproximação com a sociedade. Pensamos em ações de valorização como
a campanha em rádio que acabou saindo esse ano [2013], mas que já estava
pensada lá atrás, só que não tínhamos dinheiro para fazer. A questão da reestru418
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turação do Sindicato  ter computador, projetor, impressoras, cadeiras para cursos, equipamentos que permitam trabalhar adequadamente. Um site para que
as pessoas acessem e tenham informação. A busca da relação com as outras
entidades. Uma inserção mais forte na FNA, uma inserção mais forte na sociedade, com a central sindical, uma atuação mais ampla junto à categoria e junto
à sociedade. Na verdade, dá para resumir isso. E daí você vai elencando formas
de fazer e vai vendo como isso pode ser feito e a medida que o tempo vai passando você vai adaptando. Vai aprendendo: isso funcionou, isso não funcionou. Tanto que, neste ano (2013), há a questão das publicações  o livro de 40
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anos do Sindicato, o de direito autoral na arquitetura , a reedição da cartilha, o
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livro do Cesar Dorfman sobre a viagem para Cuba em 1963 , a festa de fim
de ano no Palácio da Justiça (que é mais simbólica do que qualquer outra coisa,
pois é no centro do poder Estadual) com autoridades para apresentar a futura
gestão, para mostrar o que a gente fez. É um marco político, na verdade. Há
ainda a questão da campanha Manual de Defesa Pessoal do Jovem Arquiteto
e Urbanista que pretende preparar os arquitetos também para encarar de forma mais formal  se é que se pode dizer assim  as relações trabalhistas, pois
muita gente sai da faculdade sem saber. É muito fácil você ir a uma palestra e
dizer, não trabalhem sem contrato. Mas o cara está formado e precisa trabalhar... e não sabe exatamente como. Essa campanha é uma forma de esclarecer.
São ações que vão nessa direção, são ações que buscam retomar o papel do
Sindicato nessa relação com profissionais e com a sociedade.
Que tipo de futuro você imagina para o SAERGS? Que tipo de desafio
você acredita que o SAERGS tem a enfrentar?
O futuro para o Sindicato...
À Deus pertence?
(Risos) Na verdade, ele pertence às pessoas. Uma das coisas que deve-
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mos nos preocupar é termos pessoas qualificadas. Tem que ter gente que saiba
o que está fazendo, que saiba o que quer fazer e como fazer. Nós somos
arquitetos, nós planejamos. Para realizarmos a obra, fazemos o projeto. Mas o
projeto tem que ser pensado em como vai ser executado, quais são os passos
que você deve ter para conseguir o objeto final concluído. Se a gente não sabe
fazer isso, estamos no lugar errado. Enquanto categoria, temos que retomar
essa lógica. O Fayet, citando o Neuffert, dizia que arquitetura é construção.
Arquitetura é obra, obra realizada, mas para realizar a obra você tem que ter
planejamento. Então, passando isso para o SAERGS, temos que ter cada vez
mais planos exequíveis, e planos que sejam do interesse da categoria e da
sociedade como um todo. Temos a questão da Assistência Técnica [à habitação
de interesse social] que temos que resolver. Há a questão das campanhas de
conscientização que devem ser ampliadas. Uma atuação mais forte frente à
precarização das relações trabalhistas. A questão da atuação em conselhos
e esferas de debate público, tanto em esfera municipal, estadual e nacional.
Há a necessidade de criação das delegacias sindicais criando uma estrutura
organizada em nível estadual. No SAERGS, isso não funciona de uma forma
adequada ainda. Então há diversos desafios que tem que ser enfrentados. Ao
mesmo tempo, o que fizemos de consolidar o histórico, de resgatar a questão
do acervo do Sindicato, de criar uma biblioteca, tem que ser ampliada. A
organização que fizemos no primeiro ano, passando pela organização dos
documentos, tem que ser melhorada. A própria sede tem que ser melhorada.
A prestação de serviços tem que ser melhorada e ampliada. Temos que ter mais
advogados, mais convênios, mais parcerias. Temos que ter uma atuação mais
sólida. A questão do plano de saúde, do plano odontológico, da oferta de cursos, são coisas que vão começar a funcionar muito mais na próxima gestão do
que na nossa, pois estão começando muito no fim do mandato. E são ações
que vão beneficiar a categoria. As campanhas de rádio, de outdoors, devem
permanecer e devem ser ampliadas, não só em Porto Alegre, como em todo o
estado. Temos que ter isso em outras rádios também, ampliar a abrangência.
Esse é um mapeamento estratégico que precisa ser feito. Essa visão estadual, de
onde e como atuar, deve estar presente.
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Eugênia Figueiró dos Santos
Natural de Porto Alegre (RS). Foi funcionária do
SAERGS entre os anos de 1984 e 1993.
Entrevista realizada em 11 de setembro de 2013.

Eugênia, você iniciou seu trabalho aqui em
agosto de 1984. Como você se aproximou do Sindicato e como você foi escolhida para trabalhar
aqui?
Bom, eu vim para o Sindicato através da Helga [Correa Pereira]. Porque eu era funcionária pública, trabalhava na Secretaria de
Obras do estado, e aí, foi bem interessante, porque eu trabalhava em um setor
junto com o secretário e eu não gostava, porque a demanda era muito grande.
Aí a Helga, que era arquiteta e estava envolvida, e acho que a Lúcia [Dóris Anicet
Lisboa] e outros arquitetos, disseram, lá no Sindicato estão precisando de uma
secretária. E elas gostavam do meu trabalho. Aí eu disse para a Helga, vou me
candidatar à vaga. E a Helga disse, como? Eu era funcionária pública. Eu disse,
não tem problema nenhum, eu vou sair. Foi bem interessante, as pessoas não
apostavam, eu me exonerei e vim para o Sindicato.
Aí cheguei aqui muito tímida, fui avaliada pelo Hermes [de Assis Puricelli],
que era o presidente...
Ah, o Hermes participou da sua banca de seleção?
E no dia em que eu fiz a entrevista, choveu muito, e nós estávamos todos
aqui. Não existia isso aqui [referindo-se ao mezanino da sede do SAERGS na
Rua José do Patrocínio].
Sim, esse mezanino aqui de cima.
É. Aí choveu muito, caiu uma chuva torrencial, e nós tivemos que subir
nas cadeiras, porque o chão alagou no dia da minha entrevista. Acho que foi no
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verão... Não, era inverno. Foi muito interessante, marcou bem, porque eram o
Hermes, a Helga, a Nara [Helena Machado], outras pessoas, que me fizeram a
seleção. Aí fiz a seleção e, uma semana depois, já estava trabalhando.
Quantos funcionários trabalhavam com você naquela época?
Comigo, éramos cinco. Porque havia uma demanda grande. Então eram
cinco funcionários e a gente trabalhava legal aqui dentro.
Mas não era só de secretaria?
Não, era eu a secretária, eu tinha uma auxiliar de secretária, tinha uma
recepcionista, a servente e um office boy.
E segurança, sempre teve? Vigia?
Não... segurança nós começamos a ter depois que o Sindicato começou
a ser assaltado. Porque a movimentação era grande, e aqui é um local meio...
afastado. Então, aqui atrás era um pátio, eles pulavam, quebravam as portas, janelas, para entrar.
Uma vez, eu saí daqui, fui assaltada e levaram todo o meu material. Quando eu cheguei... eles não conseguiram entrar, e aí eles fizeram horrores, arrebentaram tudo, quando viram que a gente trocou as fechaduras.
Você trabalhou aqui na gestão de que presidentes do Sindicato? Você
se recorda?
Sim, trabalhei na gestão do Hermes, da Helga, do Eduardo Nunes [Vieira].
Peguei também um período do Eduardo Bimbi, em que o Bimbi foi presidente
interinamente.
É, porque na saída do Eduardo Nunes Vieira, se abriu uma eleição e
ninguém se candidatou. E aí se imaginou, inclusive, fechar o Sindicato.
É, mais ou menos. Teve muita conversação sobre isso. Não tinha como
fechar, o trabalho era muito grande, tinha muitos assuntos, sócios, e coisa e tal...
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Bom, então o Eduardo Bimbi pega interinamente para fazer o processo
de transição. E aí é engraçado, porque há duas chapas que concorrem. Não
havia nenhuma antes, mas agora duas concorrem. E o Sérgio Horst ganha a
eleição.
Tá, foi aí que eu saí. Exatamente, porque os antigos, o Hermes, Helga, o
Jorge [Freitas Borges], que era tesoureiro, e o pessoal, eles já não queriam mais,
estavam cuidando das coisas deles. Eu peguei esses nove anos, tu vês, são três
anos um mandato... eu peguei o final da gestão do Hermes, a gestão da Helga,
do Dudu [Eduardo Nunes Vieira] e parte do Bimbi. O Sérgio eu não peguei.
Na gestão do Hermes, você se lembra mais ou menos como era.. .
a participação do pessoal? Porque as gestões anteriores eram sob a presidência do Clovis Ilgenfritz da Silva, que era um sujeito muito agregador...
Continuou. A gestão do Hermes, primeiro, a gente tinha uma média de
1.600 sócios naquela época. A demanda era grande, por isso tinha tanto trabalho, e não havia computador, tinha só um. A demanda era grande de arquitetos aqui dentro. A procura era grande, a gente tinha muitos sócios também.
Era muito bom. E a diretoria agregava, uma vez por semana tinha reunião, e
as reuniões eram abertas, e se tu olhares pelas atas tinha sempre um número
grande. Nas assembleias também sempre tinha um número bom... porque a
gente fazia um trabalho de busca, sabe... eu me lembro que a gestão do Hermes
foi assim, muito boa. Quando tinham as reuniões de chamada para ajudar na
questão da revitalização do Sindicato, também sempre os arquitetos compareceram, então a resposta era positiva.
Você acompanhou a construção desse mezanino aqui do Sindicato?
Com certeza (risos). Eu entrei aqui na mesma época em que o [Fernando] Gonzales estava fazendo a revitalização. Colocaram tudo abaixo, que era o
casarão antigo. Como eu te disse, quando eu cheguei aqui no primeiro dia,
deu um temporal e... Então não tinha isso aqui... sim, acompanhei, acompanhei
toda a revitalização do Sindicato.
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Bom, aí não dava para trabalhar aqui dentro quando estava havendo
reforma.
Primeiro, nós fomos para essa salinha do fundo. Porque lá fora era muito
apertado. Então ficamos aqui eu e o pessoal. Tinham uns que ficavam lá, porque
o espaço era pequeno, e depois fomos para o anexo, que eu até tinha esquecido o nome do anexo.
É, eu chamo de puxadinho (risos).
Porque os documentos a gente não levou tudo para lá, foi colocado
em partes. Mas participei de toda a revitalização. Com o Fernando Gonzales... o
Gonzales foi a pessoa com quem eu mais convivi aqui dentro. Ele era uma pessoa adorável, um arquiteto fantástico. Não sei se alguém falou dele... mas ele foi
o responsável pela revitalização.
E na gestão da Helga Correa Pereira? Ela foi a única mulher a presidir
o sindicato? Ela era a presidenta, a vice era a Glenda Pereira da Cruz, a Nara
Helena Machado primeira secretária, a Ilse Rosito Dicki de segunda secretária.
Foi uma gestão bastante feminina.
Todas essas pessoas iam nas reuniões. Então, qualquer coisa, a maioria
participava. Esse pessoal era muito ativo. Eu convivia muito com todas essas
pessoas, a Silvia, que era mulher do Jorge, a Jane, que não era de Porto Alegre e
vinha, o Paulo Edi [Rivero Martins]...
Você lembra das rústicas dos arquitetos, organizadas pelo Paulo Edi?
Me infernizava a vida, sabe? (risos) Aí passava aqui na frente a rústica...
A organização da rústica demandava muito trabalho?
O Paulo Edi? Enlouquecia, só isso. Enlouquecia. Aí ele ficava mais organizando aqui no puxadinho, mas não adiantava... Era uma coisa muito bem
organizada. Ele trazia a filhota dele, que hoje deve estar com vinte e tantos
anos, mas ele não deixava de organizar a rústica. E era muito bom. E esse pessoal
todo eles eram muito assim... sempre participavam das reuniões, ou quando
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precisava de alguma coisa, eu poderia procurar qualquer um que eles me ajudavam. Porque como eles vinham normalmente, tinha reunião que eles vinham, aí eu deixava tudo organizado aqui, pauta de reunião, tudo, tudo, tudo.
Então eu deixava tudo pronto para eles, e às vezes eu participava de reunião
com eles, até para saber o que estava rolando.
Mas também para fazer a ata?
Quem fazia era a Nara normalmente, a Narinha que era nossa redatora.
Era uma pessoa que sentava e desenvolvia qualquer trabalho. Aí eu aprendi
com ela muito, mas se precisasse fazer, eu fazia também. Que às vezes eu era
convidada a ficar na reunião. Quando tinha alguma coisa assim, que tinha que
ser falada, sobre uma demissão de funcionário, sobre um dia que um cara que
me agarrou... aí eu ficava, mas não era sempre. E assim, sempre teve essa rotatividade, positivo assim esse pessoal... eles eram muito organizados, eu acho. É
que saiu da gestão do Clovis, e veio o Hermes e veio a Helga. E aí trocou as pessoas, mas eles eram um grupo de pessoas amigas, unidas, sabe.
Tinha uma união forte.
Tinha, se tinha. Bah, muito bom.
Você lembra de líderes sindicais que vinham aqui no Sindicato dos
Arquitetos? Que não necessariamente arquitetos. O Lula, o Olívio Dutra...
Deixa eu pensar... o Lula, churrascos que o Clovis organizava. Naquela
época, tinha mais movimentos, que eram bancários... Os movimentos mais
fortes eram os bancários e daqui do Sindicato. Aí assim, vinha o Lula, o Olívio
com a esposa.. . vinham para churrasco, para festa. Todos os anos a gente tinha
festa de fim de ano, normalmente era aqui no pátio mesmo. Às vezes faziam
uma festa, uma confraternização, o Olívio vinha. O Lula acho que veio umas
duas ou três vezes aqui, em festa de fim de ano. O Lula eu lembro que uma vez
já estava mais na política, deu uma passada, todo mundo cumprimentou e ele
foi embora. Mas o Lula esteve aqui acho que umas três vezes. O Olívio, mais.
Quem mais, assim, de político... o [José]Fortunati. Se tu me falar outros nomes
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talvez eu lembre, mas era muita gente. Era assim, vinha o amigo do amigo do
amigo, mas era um grupo de sindicalistas, e aí ficavam aqui, eram muito boas as
festas.
E a turma era festeira?
Era festeira, faziam as confraternizações, uma vez por ano era certo que a
gente tinha. Éramos nós, os funcionários todos, e todas as pessoas, mas no fim
de ano nós sempre tínhamos a nossa festa de confraternização. Que agregava
sócios, eram convidados, toda a diretoria vinha, muito bom. Acho que o Lula e o
Olívio foi em fim de ano que eles vieram.
Você trabalhou na Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas 
FNA também?
Trabalhei.
Foi quando a gestão da FNA veio para o Rio Grande do Sul? Foi a
gestão do Clovis?
Não. Não, peraí que eu peguei uma gestão da Federação lá também. Mas
aí eu fazia... eu acho que eu trabalhava duplamente. Eu dava uma mão, eu acho.
A Federação veio para o anexo. Na época, mas não sei se era na do Clovis ou na
do Burma [Newton Burmeister]. Porque eles ficaram sem sede. Aí eu não sei se
eles estavam sem secretária e eu ajudei pouquíssimo. Pouca coisa. Eu dei um
auxílio. E depois aqui eu trabalhei na Federação com o Eduardo Bimbi, mas aí
depois que eu saí do Sindicato. Que o Eduardo trabalhou na Federação, foi
presidente. E eu fiquei um tempo com ele aqui nessa salinha dos fundos.
Mas aí depois de 1993, certo?
Sim, já tinha saído daqui. Foi um tempo, acho que depois que eu saí do
Dieese que eu fiquei aqui. Eu saí daqui para o Dieese.
Trabalhou no Dieese?
Sim, sete anos. E aí saí do Dieese para ir para o estado.
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Nós refiliamos o sindicato ao Dieese. Haviam desfiliado. E também refiliamos o sindicato à Central Única dos Trabalhadores  CUT.
Tudo isso... Porque, na minha época, eu acho que eles eram filiados. A
gente pagava, lógico, a contribuição... Ai, lembrar se tinha alguma coisa engraçada... Assim, no momento.
Não... se você lembrar...
Ah, deve ter, porque a gente se divertia. Se divertia não, a gente trabalhava, mas...
Mas era um trabalho agradável.
Olha, eu vou dizer uma coisa, a gente trabalhava muito. Na época de
contribuição sindical, época de mandar boleto de cobrança para os sócios, a
gente trabalhava muito. Tu viu o número de funcionários que nós éramos. E eu
era muito chata, coitados dos guris, devem ter sofrido. Eu era bem coronela. Se
não, não funcionava. Era tudo gurizada. Mas a gente trabalhava, olha... porque
tudo era manual...
Não tinha tecnologia, computador, nada?
Não tinha. Por exemplo. A contribuição sindical. A gente vinha da Caixa
Econômica Federal com aquele monte de guia. Aí tu tinha a tabela que vinha
da... CNPL?
Isso, Confederação Nacional dos Profissionais Liberais  CNPL .
Vinha a tabela com os nomes de todos os arquitetos do Rio Grande do Sul.
Não, então devia vir do Crea.
Não, acho que era do CNPL. Eu não sei, enfim, de onde vinha a tabela.
Mas tinha os nomes de todos os arquitetos do estado. Aí a gente ia na Caixa
pegar aquelas guias, que hoje não são verdes.
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Não, é diferente.
É diferente. Tinha que pegar aquilo ali e conferir tudo, quem pagou, e
organizar, dizer quem pagou, quem não pagou... aí tinha depois a contribuição
social, que era... tudo era manual. Acho que não se usava computador essa época. Não tinha um computador pra mais ninguém. E aí a gente fazia tudo isso.
E mais a demanda do que tinha, circulava muito arquiteto por aqui. Sempre
pedindo informação. Eram muito diversas as coisas.
Mas o pessoal vinha procurando que tipo de informação?
Eles usavam muita coisa, era contribuição social, contribuição sindical,
eles vinham em busca de ajuda, arquitetos recém-formados vinham também...
Mas para pedir ajuda, pedir atendimento?
Até atendimento eles pediam. Aí eu agendava, marcava um dia de reunião, eles vinham.
Atendimento com advogado também?
Ah, nós tínhamos advogado também. E o contador. Exatamente. Tinha
uma advogada, que era a Raquel, prestava assessoria à diretoria, aos sócios que
precisassem também. Mas a demanda era bem grande. Principalmente de
funcionamento, estruturas do Sindicato mesmo. Hoje é diferente, é tudo no
computador, antes era tudo manual. E tudo era muito assim, tu tinha que ver... de
repente um arquiteto precisa não sei o que hoje. Naquela época precisava, por
exemplo, de uma contribuição sindical para provar que pagaram. Aí tu tinha
que pegar a guia lá, ah, não, não achou, tinha que levar na SMIC, na SMOV, não
sei onde que eles tinham que levar. Isso tinha uma demanda bem grande, tu
tinha que verificar aqui e dar uma cópia para ele, dizendo que tinha pago ou
não. Porque a gente tinha o controle, que recebia da Caixa a segunda via. Então
isso tinha demanda também.
Hoje nenhum órgão público solicita a quitação da contribuição sindical para nada, então eles não demandam isso pra gente. Dificilmente. Só
quando há homologação de rescisão de contrato.
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Eu acho que a SMIC, a SMOV, alguém pedia. Por isso as pessoas procuravam. Aí tu tinha que ver naquela tabela, ver a guia, onde estava, tirar xerox e dar
para a pessoa. Também tinha isso.
E você saiu em 1993?
É, quando terminou a gestão do... na realidade, não foi nem do Bimbi, foi
do Dudu. Aí pedi demissão.
Que memória você tem do sindicato, que avaliação você faz da sua
participação no Sindicato?
Eu fui muito feliz aqui dentro. Eu era uma funcionária amiga de todo
mundo, o pessoal tinha muita consideração pelo meu trabalho, nunca tive
problema com ninguém da diretoria. Eu era uma funcionária amiga da diretoria,
porque eles tinham uma total confiança em mim, tanto que as coisas de banco,
essas coisas, tudo, era eu que fazia. Eles diziam, Eugênia, tu só não assina cheque.
Mas o restante tudo eu fazia, porque eles tinham total confiança. Então, foi
uma coisa que, para mim... eu vim para cá com 21 anos, 22 anos. E quando eu
disse que eu queria vir, é porque a Helga valorizava muito o meu trabalho na
Secretaria, porque eu já fazia algumas coisas para eles. Eu era secretária do
secretário do estado. E ela viu o meu pique para algumas coisas, porque eu era
muito ligada. E ela dizia que eu era uma calculadora. Eu gravava tudo, eu não
queria agenda, eu dizia, eu não preciso agendar nada. Então assim, foram
pessoas que confiaram muito em mim, o Dudu principalmente, disse pra mim
várias vezes, que se eu saísse do sindicato ele sairia também, porque ele não
tinha o domínio. Então, para mim, foi uma fase muito boa. Se tu fores conversar
com as pessoas, bah, foi muito legal a minha convivência com elas. Eu gostava
de trabalhar aqui. Era muito bom, os funcionários não tinham problema,
só com um, que eu mandei passear, mas a gente tinha uma equipe muito boa
aqui dentro. Começando por eles, as pessoas todas, a Helga é uma pessoa
muito legal, a Nara, então, meu Deus... O Hermes também, que era muito tímido. Eu dizia, fala Hermes! Te mexe! (risos) Tu conhece o Hermes? Ele continua
calado assim? Hermes, te movimenta (risos).
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A quiçá de posfácio, não poderíamos deixar de mencionar o presente e
de projetar o futuro. É nesse sentido que este posfácio propõe uma reflexão
sobre a situação do emprego em arquitetura e urbanismo a partir da experiência recente da gestão 2011-2013 do Sindicato dos Arquitetos no Estado do
Rio Grande do Sul, evidenciando a aparente contradição entre o expressivo
crescimento do setor da construção civil e as relações precarizadas da nova
morfologia do trabalho. Colocamos, ainda, a perspectiva de avanço que cremos ser possível no quadro que pretendemos apresentar.
Mercado aquecido versus condição de emprego de arquitetos e
urbanistas
Como você ganha tão pouco e tem dificuldade em conseguir um emprego melhor, com a construção civil em franca expansão? Este questionamento tem sido frequentemente dirigido a arquitetos e urbanistas, principalmente aos recém-formados, por familiares ansiosos e amigos incrédulos  pelo
menos é assim no Rio Grande do Sul55. Como explicar que situações aparentemente antagônicas  momento de aquecimento do setor da economia vinculado à construção civil e dificuldades de emprego formal e de retorno monetário  existam no mesmo lugar e ao mesmo tempo? Esta é a questão que
buscaremos problematizar neste texto.
Em 2009, respondendo à crise internacional iniciada nos EUA no final
de 2008, o governo brasileiro implementou um conjunto de medidas de estímulo à economia  oferta de crédito, isenções fiscais sobre materiais de construção, investimento público em infra-estrutura e habitação de interesse social
 que beneficiou o segmento da construção civil e contribuiu para a sustentação (e até ampliação) do nível ocupacional de trabalho assalariado do setor.
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Eu mesmo fui inquirido desta forma por meu pai durante um bom tempo assim que me formei. Este artigo foi, em alguma

medida, provocado pela necessidade de respondê-lo de maneira mais precisa.
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Os Boletins de Trabalho e Construção editados pelo Departamento
Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) têm constatado o crescimento do número de ocupados na construção civil e do rendimento médio real no setor no Distrito Federal e nas Regiões Metropolitanas de
Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo, entre o primeiro semestre de 2000 e o segundo semestre de 200956. Segundo o Dieese, a construção civil tem sido um dos principais carros-chefe do crescimento econômi57

co atual . Essa perspectiva de aumento na ocupação e de crescimento do
rendimento médio real nos salários, em suma, de maior oferta de postos e melhoria das condições de trabalho, é acompanhada pelo mercado em arquitetura e urbanismo?
Uma pesquisa exploratória realizada nos arquivos do Sindicato dos
58

Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul nos mostrou que 22 das 37
homologações de rescisão de contrato ocorridas nos anos de 2011 e 2012
apresentavam alguma forma de irregularidade na relação de trabalho, como o
não pagamento de FGTS, férias e horas extras. A irregularidade praticada de
maneira mais frequente pelos empregadores diz respeito ao não cumprimento do estabelecido pela lei 4.950-A de 196659, relativa ao salário mínimo profissional: 51% dos contratos não atendiam essa exigência. As homologações de
rescisão de contrato apresentam ainda as seguintes características: 68% das
demissões foram realizadas pelo empregador sem justa causa, 32% das demissões foram realizadas por iniciativa do empregado e nenhuma demissão foi
realizada por justa causa. Ou seja, desde a perspectiva dos dados colhidos, a
maior parte das demissões foi aparentemente imotivada. É importante destacar, apesar da obviedade, que excluímos profissionais autônomos e pequenos
empresários desta reflexão. Contemplamos unicamente os arquitetos e urbanistas empregados, isto é, assalariados, que vendem sua força de trabalho em
empresas e escritórios e, logo, podem ser demitidos.
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DIEESE. Boletim Trabalho e Construção, nº 3, Fevereiro de 2010; DIEESE. Boletim Trabalho e Construção, nº 4, Outubro de

2010.
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DIEESE. Boletim Trabalho e Construção, nº 4, Outubro de 2010.
SAERGS. Arquivos sobre Homologações de Rescisão de Contrato, 2011 e 2012.
Esta lei determina que o salário mínimo profissional no Brasil para seis horas diárias trabalhadas é de seis salários mínimos, para

sete horas diárias trabalhadas é de sete e meio salários mínimos, e para oito horas diárias de trabalho é de nove salários mínimos.
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Todavia, nossa pesquisa exploratória somente contemplou dados do
emprego formal. A informalidade é de difícil mensuração. Acerca desse outro
universo, em 2012, o Sindicato dos Arquitetos recebeu várias denúncias de
empresas e escritórios que estabelecem com arquitetos e urbanistas uma relação de informalidade, configurando burla à legislação trabalhista, como emprego sem carteira assinada, inexistência de contrato, utilização ilegal do recibo
de pagamento de autônomo, participação societária ínfima, pagamento de honorários abaixo do salário mínimo profissional, terceirização, etc. Não é possível
afirmar se este quadro corresponde à situação enfrentada pela profissão em
todo o país; mas, no Rio Grande do Sul, não é incomum que o Sindicato receba
este tipo de reclamação.
Mesmo que resultem de uma amostra pequena, os dados coletados reforçam a ideia apresentada logo no início deste texto, quanto à paradoxal relação existente entre o aquecimento da economia vinculada à construção civil e
as dificuldades enfrentadas no mercado de trabalho por arquitetos e urbanistas.
Como compreender esta realidade? E, mais importante, como superá-la?
Tentativa de abordagem ao problema: nova morfologia do trabalho
Em artigo intitulado Perspectivas e desafios do jovem arquiteto no Brasil: qual o papel da profissão? 60, João Sette Whitaker Ferreira aborda o problema
do estreitamento do campo profissional do arquiteto e urbanista e, subsidiariamente, da consequente redução das possibilidades profissionais e de trabalho. Para Ferreira, as revistas especializadas e a universidade apresentam uma
ideia de sucesso profissional limitadora e elitista, que reforça o estreito imaginário de universo profissional a que arquitetos e urbanistas têm se imposto.
Ocorre uma espécie de endeusamento da arquitetura autoral de talento genial, que limita o horizonte de perspectivas dos nossos estudantes e lhes
apresenta como única alternativa um mundo de alta competitividade, angustiante, no qual aparentemente alcançará o sucesso apenas um pequeno grupo
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FERREIRA, João Sette Whitaker. Perspectivas e desafios para o jovem arquiteto no Brasil: qual o papel da profissão?

Arquitextos, São Paulo, 12.133, Vitruvius, jul 2011. <http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.133/3950>.
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de eleitos61. Tal perspectiva, consciente ou inconscientemente, na prática, terminaria por estreitar o vasto leque de atribuições do arquiteto e urbanista no
Brasil e, por esse viés, contribuiria para que a própria sociedade excluísse de
seu campo de visão parcela expressiva do trabalho desenvolvido por esses
profissionais. Diante desse quadro, segundo Ferreira, seria necessário atentar
também a uma face menos vistosa, menos evidente e menos festejada da
arquitetura e do urbanismo, mas cuja importância é fundamental para tirar a
62

profissão do complexo impasse em que se encontra .
Não se trata, no caso do referido artigo, de uma crítica à arquitetura
autoral, às vezes chamada de alto padrão, voltada para as camadas mais abastadas da população; trata-se, isso sim, de questionar uma postura que, a nós,
também parece absolutamente redutora do campo de trabalho do arquiteto e
urbanista, que vincula a ideia de sucesso profissional e de produção de alto
nível de qualidade unicamente àquele campo e secundariza outras atividades
realizadas em ampla área de atribuições profissionais. Não há espaço para todos no pequeno mundo da arquitetura de alto padrão econômico e, para vencer seus desafios e tornar os espaços da existência humana melhores, o país requer de arquitetos e urbanistas muito mais do que isso. Assim, como sugere
a proposta de Ferreira, uma forma de expandir as possibilidades de trabalho
dos arquitetos e urbanistas seria universalizar seu campo de atuação, estendendo a oferta dos serviços em arquitetura e urbanismo para outras faixas de
renda e para outras (e diversas) áreas de atuação contempladas pelas atribuições profissionais.
Ferreira apresenta um caminho instigante para a explicação do quadro
atual do trabalho em arquitetura e urbanismo. No entanto, mesmo que não
manifeste explicitamente, sua reflexão parece partir da noção do profissional na
condição de autônomo ou de empresário. E para o autônomo ou para o empresário, diversificar as possibilidades de atuação é uma alternativa indubitavelmente importante. Mas propomos problematizar a questão por ângulo
diferente, focalizando mais especificamente o quadro de precarização hoje
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Ibidem.
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existente no mercado de trabalho. Ou, dito de outra forma, refletir a partir da
perspectiva do arquiteto e urbanista na condição de empregado. E a relevância
da focalização desta parcela da profissão evidencia-se a partir da divulgação
dos resultados do recenseamento da profissão, realizado pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU/BR) com os cerca de oitenta e quatro mil
profissionais que realizaram o recadastramento obrigatório em 201263. O levantamento indica que a maioria dos arquitetos e urbanistas brasileiros são trabalhadores assalariados. Eles representam 38% do contingente, frente a 34%
declarados autônomos, 20% de profissionais empresários e 8% que exercem
outra atividade. E se o momento econômico vinculado à construção civil é
favorável, naturalmente era de se esperar que o campo de trabalho nessa área
estivesse alargado e em expansão.
Ferreira refere-se muito brevemente a essa questão ao afirmar que a alta
competitividade e as poucas oportunidades de trabalho, decorrentes do tamanho reduzido do mercado formal da construção, associado ao grande número
de profissionais (só na Grande São Paulo formam-se, provavelmente, mais de
1000 arquitetos/ano) e ao desprestígio da profissão junto às construtoras, fazem com que a vida desses escritórios não seja propriamente fácil 64 . Todavia,
não amplia a reflexão a partir do trabalho e do emprego.
65

Um estudo de Ricardo Antunes nos ajuda a colocar o emprego no
foco da discussão. Segundo Antunes, como um dos resultados da reestruturação do processo de produção implementada pelo capital a partir do início
dos anos 1970, tem-se uma nova morfologia  ou nova polissemia  do trabalho. A busca do período era pela recuperação do padrão de acumulação
perdida a partir dos ciclos de greves e lutas sociais mundiais do final da década
de 1960. Esse fenômeno ganharia impulso no Brasil a partir da década de
1990, com os governos de Fernando Collor de Mello e de Fernando Henrique
Cardoso, conhecido como período neoliberal, e continua em curso contemporaneamente.
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MELENDEZ, Adilson. Raio X do Arquiteto: CAU/BR apresenta resultados do primeiro censo da categoria. Revista Projeto

Design. nº 399, maio de 2013, p. 94 a 99.
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ANTUNES, Ricardo L. C. O caracol e sua concha: ensaio sobre a nova morfologia do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2005.
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Antunes questiona a hipótese do fim do trabalho e sustenta a tese da
renovação da sociedade salarial, que tenderia à desregulamentação e liberalização do trabalho pela flexibilização da gestão da mão de obra, seja na sua
remuneração, no seu tipo de vínculo ou em sua jornada de trabalho. Neste sentido, o capital necessitaria cada vez menos de trabalho estável e cada vez mais
de trabalho parcial, desprotegido, precário, forma particular da relação entre
capital e trabalho da era da empresa enxuta, característica do toyotismo.
Ao apresentar os contornos mais gerais da nova morfologia do trabalho,
Antunes mostra que, além de assalariados urbanos e rurais, a sociedade capitalista moderna demanda o trabalho de amplo contingente de terceirizados,
subcontratados, part-time, temporários, entre outras formas existentes de infor66

malização, flexibilização e precarização do emprego .
Em outro estudo, onde aborda os dilemas do trabalho no século XXI e
sua nova morfologia do trabalho, Antunes traz mais elementos sobre suas
características. Afirma ele:
Dentre as distintas formas de flexibilização  em verdade precarização
 podemos destacar a salarial, de horário, funcional ou organizativa,
dentre outros exemplos. A flexibilização pode ser entendida como
liberdade da empresa para desempregar trabalhadores sem penalidades, quando a produção e as vendas diminuem; liberdade, sempre
para a empresa, para reduzir o horário de trabalho ou de recorrer a mais
horas de trabalho; possibilidade de pagar salários reais mais baixos do
que a paridade de trabalho exige; possibilidade de subdividir a jornada
de trabalho em dia e semana segundo as conveniências das empresas,
mudando os horários e as características do trabalho (por turno, por
escala, em tempo parcial, horário flexível, etc.), dentre outras tantas outras formas de precarização da força de trabalho67.

Essas novas formas de relação entre capital e trabalho, em certa medida,
encontram correspondência nos relatos e denúncias encaminhadas nos anos
66

Ibidem, p.13.
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ANTUNES, Ricardo. O trabalho, sua nova morfologia e a era da precarização estrutural. Revista Theomai: Estúdios

críticos sobre sociedad y desarollo. Número 19, primeiro semestre de 2009. Acessível em <http://revistatheomai.unq.edu.ar/NUMERO19/ArtAntunes.pdf>. Acessado em 15 de outubro de 2012, p.50-51.
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de 2011 e 2012 por arquitetos e urbanistas, sobretudo jovens e recémformados, ao Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul, acerca
das condições de trabalho oferecidas ou às quais estão submetidos. Condições que aproximam o arquiteto e urbanista da noção de subproletário, formulada por Ricardo Antunes  um universo marcado pela fragilização ou anulação
do vínculo empregado-empregador, que desobriga o último de suas responsabilidades legais trabalhistas ou flexibiliza (em última análise, precariza, desrespeita) direitos dos trabalhadores estabelecidos no artigo 7º da Constituição68.
O fato é que, no Rio Grande do Sul, têm chegado ao Sindicato dos Arquitetos relatos envolvendo o estabelecimento de relação de trabalho não
formalizada através de contrato de trabalho e de carteira assinada; a flexibilização de horários que ultrapassam dez horas diárias em momentos de prazos
apertados para entrega de projetos; a mudança flexível de turnos, horários e
cargas horárias dependendo da circunstância particular e da demanda de
trabalho; de contratação como autônomo, de um lado recebendo ordens e
cumprindo jornadas pré-estabelecidas e, de outro, tendo vínculo empregatício
formal fragilizado ou formalmente inexistente; ou, ainda, do emprego por temporada, até que determinada tarefa termine, desempregando o profissional
sem o devido pagamento das multas rescisórias e demais direitos estabelecidos, já que não há formalização do trabalho.
Esta situação, recorrente no dia-a-dia da atividade sindical, é um pequeno mas importante testemunho das características das relações de trabalho na
área da arquitetura e urbanismo, indicando que, atualmente, parcela expressiva
dos empregados de empresas e escritórios, principalmente os mais jovens,
estão inseridos no mercado a partir desta forma, própria do capitalismo contemporâneo, a qual Ricardo Antunes chama de nova morfologia ou nova
polissemia do trabalho.

68

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. O art.

7º da Constituição determina os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. São eles, dentre outros, a relação de emprego
protegida contra despedida arbitrária, o seguro desemprego, o FGTS, o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, a irredutibilidade de salário, o décimo terceiro salário, férias, licença gestante e outros tantos.
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OIT e a noção de Trabalho Decente
Cotejemos esta situação particular, referida anteriormente como recorrente na atividade sindical, relacionada à nova morfologia do trabalho, definida
69

por Antunes, com a reflexão, proposta por Laís Abramo , a propósito do conceito de Trabalho Decente. Segundo Abramo, o conceito de Trabalho Decente
 formulado pela primeira vez pela Organização Internacional do Trabalho, em
1999, quando da realização da 87ª Conferência Internacional de Trabalho,
reunida em Genebra  é sintetizador de objetivos estratégicos da entidade
como respeito e promoção das normas internacionais do trabalho, geração de
mais e melhores empregos para homens e mulheres, extensão da proteção
social, em especial aos trabalhadores e trabalhadoras da economia informal e
promoção do tripartismo e do diálogo social70.
A agenda global do Trabalho Decente, proposta pela OIT para enfrentar a
crise mundial de emprego, fundamentava-se, então, em três pressupostos: que
o trabalho é a via fundamental para a superação da pobreza, das desigualdades
e da exclusão social; que o trabalho é uma das formas mais diretas pelas quais o
desenvolvimento pode favorecer as pessoas; que o trabalho é a via fundamental para a inclusão social, condição básica para uma vida digna e para o exercí71

cio da cidadania, fortalecendo, assim, a democracia . Mas essa agenda não
contempla todo e qualquer tipo de trabalho; as metas da OIT estão relacio72

nadas ao Trabalho Decente. Segundo Abramo ,
Trabalho Decente, para a OIT, é um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e
segurança, e que seja capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas
que dependem do seu trabalho para viver. (.. ) É também o trabalho que

69
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garante proteção social nos impedimentos ao exercício do trabalho
(desemprego, doença, acidentes, entre outros), assegura renda ao chegar
à época da aposentadoria e no qual os direitos fundamentais dos trabalhadores e trabalhadoras são respeitados [grifo nosso]73.

A noção de Trabalho Decente, portanto, incorpora uma dimensão ética,
ligada à dignidade humana. O trabalho relaciona-se, evidentemente, com produção e renda, mas também com integração e inserção social, sentimento
de utilidade e de contribuição para a comunidade, enfim, com a felicidade,
identidade, satisfação pessoal e sensação de plenitude dos sujeitos.
Destacamos aqui que, dentre os atributos do Trabalho Decente, estão as
relações de trabalho entre empregado e empregador, devidamente regulamentadas pela legislação, especialmente no que se refere ao cumprimento
dos direitos fundamentais do trabalho: trabalho protegido e no setor formal,
com carteira assinada e coberto por todos os direitos estabelecidos. Exclui-se
da noção de Trabalho Decente quem está à margem do mercado de trabalho
estruturado: assalariados não regulamentados, trabalhadores por conta própria,
74

terceirizados ou subcontratados, trabalhadores a domicílio, etc. . Nesse sentido, não há dúvida, um grupo numeroso de arquitetos e urbanistas, pela via da
desregulamentação do trabalho, da instabilidade, da informalidade e da precarização do seu labor, têm sido submetidos ao trabalho precarizado, ou, pode-se
dizer, ao trabalho indecente. Em resumo, concordando com Antunes75, se, por
um lado, necessitamos do trabalho humano e reconhecemos seu potencial
emancipador, devemos também recusar o trabalho que explora, aliena e infelicita o ser social.
A busca de uma saída
A noção de classe trabalhadora para Ricardo Antunes76 compreende

73

Ibidem, p.40.

74

Ibidem, p.41.

75

ANTUNES, Ricardo L. C. Op. Cit., 2005, p.14.

76

ANTUNES, Ricardo L. C. Op. Cit., 2005.

440

Posfácio

não só os trabalhadores de chão de fábrica, os operários manuais fabris clássicos, mas incorpora a totalidade do trabalho coletivo que vende sua força de
trabalho como mercadoria em troca de salário. Não podemos negar que, para
os jovens profissionais arquitetos e urbanistas, não é fácil disputar espaço como
profissionais autônomos, por conta do alto custo de investimento inicial na
abertura de empresa, na montagem de um escritório, na prospecção de clientes, etc. Parece mais natural que esse jovem profissional inicie sua atividade
profissional vendendo sua força de trabalho na esfera privada ou na públicaestatal. Estaria havendo, então, nos últimos tempos, um processo de proletarização desta profissão liberal? Os dados do recenseamento do CAU/BR, referidos anteriormente, dão uma indicação deste processo e apontam a dimensão
do assalariamento. Mas assalariamento e proletarização seriam a mesma coisa?
Sônia Larangeira77, ao interrogar-se sobre se, de fato, estaria havendo uma
proletarização da classe média e das profissões liberais, analisa a ação sindical
de duas categorias profissionais: engenheiros, representados pelo Sindicato
dos Engenheiros (Senge-RS); e médicos, representados pelo Sindicato dos Médicos (Simers). Em seu estudo, a autora conclui que características de ordem
político-ideológicas têm a tendência de impedir a efetiva proletarização dos
integrantes destas categorias. Sua tese é de que o assalariamento dessas categorias não vem necessariamente acompanhado de sua proletarização. Essas
categorias não se identificam às lutas mais gerais de outras, tampouco participam do movimento sindical de maneira mais ampla ou de centrais sindicais.
Tendem a defender interesses estritamente corporativos, até mesmo quando
estes estão em oposição aos interesses de outros trabalhadores, não havendo,
assim, uma completa identificação entre os trabalhadores destas profissões e a
ideia de classe trabalhadora.
Temas centrais da existência do profissional arquiteto e urbanista, como
a ampliação e democratização da atividade profissional, a busca de melhores
condições de trabalho, salário, emprego, de novos espaços de atuação, orienta-
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ção profissional para os desafios do cotidiano, etc., devem ser enfrentados, se
não por todos, por boa parte da categoria. Nesse sentido, no caso dos arquitetos e urbanistas, como sugere o quadro analisado por Sônia Larangeira, seria
necessária uma identificação dos profissionais assalariados com os problemas
dos trabalhadores em geral, como, por exemplo, com os desafios impostos pela
condição contemporânea de desregulamentação do trabalho, de precarização,
terceirização, fragilidade de vínculo, etc. Esse, hoje, evidentemente não é um
problema do arquiteto e urbanista assalariado por suacondição de arquiteto e
urbanista, mas por conta da sua condição de trabalhador assalariado, que é a
mesma de todo aquele que vende sua força de trabalho.
Assim, a via para ultrapassar a condição a que os profissionais arquitetos
e urbanistas estão hoje submetidos passa pela adoção do conceito de Trabalho
Decente. Porque, cremos, a questão somente poderá ser enfrentada a partir de
uma identificação de parte dos arquitetos e urbanistas com os temas dos trabalhadores em geral, engrossando as lutas mais amplas destes últimos. Em outros
termos: para os arquitetos e urbanistas, não basta ampliar o campo de atuação
profissional, é preciso enfrentar a condição da nova morfologia do trabalho.
As entidades profissionais de arquitetos e urbanistas têm a faculdade de
atuar em favor da categoria nestas questões. Mas, para tanto, é imperioso afastarse do discurso impreciso e quase sempre ambíguo da valorização profissional. Valorizar a profissão é sobretudo valorizar o profissional. É exigir que ele seja
remunerado corretamente e receba, pelo menos, o salário mínimo profissional
definido pela legislação. É não pactuar com a precarização da mão de obra,
mas, ao contrário, respeitar os direitos estabelecidos para todos os trabalhadores. É, ainda mais, ampliar os direitos, os salários, os postos e oportunidades de
emprego. E isso não se faz sozinho.
Seguindo essa direção, supomos que parte das dificuldades pelas quais
passa uma parcela numerosa dos profissionais da área de arquitetura e urbanismo resulta também da fraqueza das associações ou entidades de classe que os
representam  em geral, organizações com tímida penetração social, expressão da pouca disponibilidade dos arquitetos e urbanistas para o tratamento das
questões da categoria, apesar dos abnegados homens e mulheres que, com
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galhardia, carregam o pesado piano da militância associativa.
Entidades de classe fortes fazem profissões respeitadas e de fato valorizadas. Diminuí-las, pela não participação e desmobilização, é abrir um flanco
para a desvalorização profissional e o desrespeito ao nosso trabalho. A consciência de que parte expressiva de nossa categoria é constituída por trabalhadores assalariados, e que, como tal, devem inserir-se nas disputas mais amplas da
classe trabalhadora, é fundamental.
As entidades representativas da profissão têm um número reduzido de
sócios face ao tamanho da categoria profissional. No Rio Grande do Sul, tido
como um Estado com alto grau de politização, há aproximadamente dez mil
profissionais registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS),
logo, aptos a atuar profissionalmente. O Sindicato dos Arquitetos no Estado
do Rio Grande do Sul e as entidades associativas AAI/Brasil-RS, AsBEA/RS e
IAB/RS, cada uma conta, aproximadamente, entre duzentos e cinquenta a
quatrocentos sócios, muitos dos quais integram mais de uma destas entidades.
Ou seja, na melhor das hipóteses, 90% dos profissionais residentes no Rio
Grande do Sul não participam da vida política da profissão. Esse é o número da
desmobilização da categoria, pautada pela falta de interesse ou pela descrença
na possibilidade de resolver os dilemas da profissão coletivamente.
A resposta aos familiares ansiosos e amigos incrédulos à pergunta com a
qual iniciamos esta reflexão não depende somente do esforço individual. É um
problema que deve ser enfrentado por arquitetos e urbanistas reunidos e
organizados em suas entidades de classe, principalmente os Sindicatos de
Arquitetos, que têm como foco de atuação os direitos do trabalhador. São desafios de difícil solução, que requerem abordagem criativa e tenaz.
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