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*«santo:

• No início da noite de quarta-feira acontece no 
MARGS o lançamento da Encol Art Collection, numa 

' homenagem da empresa aos maiores mestres gaúchos 
da arte
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Ponto final

Será hoje, às 20h, o lançamen
to da Encol Art Collection no Mu
seu de Artes do RS. É promoção 
da Encol.
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Em pauta
• Logo mais, no Museu de Arte do RS, acontece o co
quetel de lançamento de linha de empreendimentos resi
denciais assinada pela Encol, que homenageia os maio
res artistas gaúchos, entre eles Iberê Camarago, Xico 
Stockinger e Vasco Prado.
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Merecendo o
maior sucesso ;

Um empreendimento tripla
mente bem sucedido é o que está 
realizando Heimar Perazzone, 
leia-se liderança regional da En- 
col, durante o coquetel da noite 
de hoje num dos recantos do Mu
seu de Arte do Rio Grande do 
Sul. Recebe em nobre local para 
apresentar o plano de constru
ções que merecidamente home
nageia lberê Camargo, Vasco 
Prado e Xico Stockinger, e isto 
significa que os mestres das artes 
artes gaúchas terão seus nomes 
em evidência. Enquanto os ho
menageados e convidados estive
rem brindando no bate-papo, 
Heimar Perazzone assina um im
portante convênio com o Museu: 
a Encol vai restaurar o telhado da 
casa, garantindo a segurança das 
obras de arte.
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□ SEGUNDO CADERNO

IBERÊ CAMARGO, VASCO PRADO E XICO STOCKINGER 
HOMENAGEADOS EM EXPOSIÇÃO NO MARGS

A exposição Arf Collection, promovida pela Encol, reúne 
a partir de hoje, no Margs, três dos maiores artistas gaúchos 
contemporâneos. As obras expostas fazem parte dos acervos 
pessoais de Iberê Camargo, Vasco Prado e Xico Stockinger e 
ficarão expostas durante 10 dias no salão principal do museu. 
Iberê Camargo traz três pinturas inéditas (uma da década de 
60 e duas da década de 70), Vasco Prado comparece com tres 
esculturas (terracota, mármore e madeira) e Xico Stockinger 
apresenta três peças (ferro e madeira, ferro e mármore). A 
mostra dá início ao projeto Art Collection da Encol, uma 
linha de empreendimentos residenciais que vai homenagear 

: artistas gaúchos através dos nomes dos prédios construídos 
pela empresa. Durante a abertura da exposição, às 20h30min, 

, será assinado um protocolo de restauração do prédio do 
j Margs, patrocinada pela Encol.
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Projeto da Encol homenageia artistas gaúchos
Iberê Camargo, Xico Stockinger e Vasco Prado serão nomes de 

prédios cuja construção deverá começar em seis meses. Ainicia
tiva é da Encol, que, ontem à noite, lançou o projeto AitCoUec- 
tion no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs). Os edifí
cios localizados na avenida Nilo Peçanha, próximos ao Iguatemi, 
pertencem à Unha Solar, destinada aos clientes de classe media 
alta, e deverão estar concluídos em 1996.

Serão 64 unidades de 130 metros quadrados em cada prédio.
Os apartamentos terão quatro quartos (uma suite), alem da de
pendência de empregada. A primeira obra vai homenagear o pin
tor Iberê Camargo. Projetado pelo arquiteto Pedro Gabriel, deve
rá ter suas unidades totalmente comercializadas em 120 dias, 
conforme expectativa do superintendente Heimar Perazzone.
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• Construção

PORTO ALEGRE

Encol lança o primeiro de 

uma série de edifícios com 

nomes de artistas plásticos
por Lihcn Bem David entrega. As oito coberturas 

. „de r°rio Alegre (quatro por bloco) têm pre-
A Encol S.A. Engenha- ço médio de US? 150 mil 

ria. Comercio e Indústria O residencial terá estilo 
de Brasília está lançando contemporâneo, com a fa- 
em Porto Alegre uma série chada em cerâmica e pin- 
de empreendimentos resi- tura acrílica. O “living” 
au?cÍ^.s, cbamada “Encol dos apartamentos terá piso 
Art Collection”. Os edifí- em tábuas largas e a área 
cios receberão nomes de íntima será acarpetada Os 
artistas plásticos gaúchos, apartamentos terão depen- 
No sábado, a empresa vai dência de empregada com- 
iniciar a divulgação do pri- pleta e uma suíte para ca
rneiro residencial, o Iberê sal. Cada apartamento terá 
Camargo, com 11 mil me- direito a dois boxes na ga- 
tros quadrados construídos ragem, cada um com área 
em um terreno de 5,3 mil útil de 12 metros quadra- 
metros quadrados, situado dos. 
prôJcihio ao Shopping Cen- 
ter, Iguatemi, na av. Nilo

Os prédios serão equipa- 
n , „ . dos com antenas coletivas/rsfsx ssükíhk

~ °V d,e .us* 4 mi‘ playground, portões de 
lhões, sem incluir o terreno acesso com acionamento 
—. informou o gerente de automático e guaritas sa- 
vendas da Encol, Luiz An- lão de festas, sistema de in- 
tomo Saldanha. terfone e iluminação de

A obra sera iniciada em emergência nas escadas 
setembro deste ano, com O Iberê Camargo ocupa- 
prazo de conclusão previs- rá pouco mais de um terço 
to para junho de 1996. A de um terreno com área to- 
construção será realizada tal de 14,3 mil metros qua- 
em sistema de preço fecha- drados, que a construtora 
do, com recursos da cartei- pretende aproveitar para a 
ra de clientes. Iberê Ca- construção de mais dois 
margo terá dois blocos com edifícios da “Encol Art Col- 
apartamentos de quatro lection” — o Vasco Prado e 
dorhutonos, um com sete o Xico Stockinger, ambos 
pavimentos e outro com oi- possivelmente com três 
tó, sem considerar o térreo dormitórios, ainda em fase 
e a parte superior da cober- de projeto 
tura Cada pavimento terá “Os residenciais desta
2!?! r?ia?a,rtamentos com coleção terão especifica- 
áre<i total de 190,26 metros ções semelhantes, com um 
quadrados e área útil de acabamento de alto padrão 
111,59 metros quadrados.,<r. ., . . . f 0 aproveitamento mais

Os residenciais que irão funcional das áreas 
formar a ‘Art Collecton’ nando as unidades compac
tem características co- tas para possibilitar preços 
muns: são compactos, pos- compatíveis com o merca- 
suem bom acabamento, do”, disse Saldanha. A En- 
ampla gama de serviços e col, maior construtora de 
serão situados em bairros conjuntos residenciais do 
procurados pelos clientes”, País, segundo a revista Ba- 
disse Saldanha. O preço lanço Anual, obteve em 
medio da unidade do Iberê 1992 um faturamento glo-
Camaí-g° e de US* 100 mil- bal de US$ 700 milhões 
cóm 30% parcelados em 40 meta para 1993 é chegar a 
meses e 70% financiados na US$ 1 bilhão

tor-

e a
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Iberê quatro quartos
• Nada de Toulouse-Lautrec, Pierre Cardin ou outros

nomes estrangeiros. Ao lançar o projeto "Art Collection", 
a Encol do RS está homenageando os gaúchos Iberê 
Camargo, Vasco Prado e Xico Stockinger. Além de cons
truir os três empreendimentos residenciais em áreas no
bres de Porto Alegre, a construtora vai reformar o prédio 
do Museu de Arte do RS, um dos prédios históricos 
do centro da cidade. O primeiro empreendimento home
nageará Iberê e será construído na Nilo Peçanha, próxi
mo ao Iguatemi. Um autêntico quatro quartos.
• A próposito, a Encol - que adotou a Praça Simáo 

Arnt, na própria Nilo Peçanha - poderia concluir, antes 
do inverno, a pavimentação interrompida no ano passa
do. Ficou faltando pouco mais de 50 metros. O DMLU 
faria a sua parte, acabando com a cachorrada.
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Margs 3
As obras de recuperação 

do telhado do Museu de Ar
tes do Rio Grande do Sul, 
na Praça da Alfândega, em 
Porto Alegre, iniciam na se
gunda quinzena de abril. 
Até lá, os arquitetos e enge
nheiros responsáveis pela 
recuperação do telhado es
tudam os projetos originais 
do prédio, de maneira que 
a reforma mantenha a origi
nalidade dos quatro tor
reões do prédio. Destes, um 
está recuperado, restando 
outros três que estão com 
problemas de infiltração, 
agravados pela ação dos cu
pins na estrutura do telha
do. A recuperação do telha
do do MARGS será feita pe
la construtora e incorpora- 
dora Encol, sem qualquer 
custo para os cofres públi
cos.
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Encol recupera 

telhado do Margs
mantenha a originalidade 
dos quatro torreões do pré-

Num prazo máximo de 12 
meses, todo o telhado do Mu
seu de Arte do Rio Grande 
do Sul estará recuperado". 
Essa é a expectativa de Hei- 
mar Perazzone. superinten
dente da Regional Sul da En
col S.A.. empresa que vai 
realizar as obras sem qual
quer custo para os cofres pú
blicos.

Perazzone informou que 
as obras de recuperação do 
telhado do Margs. na Praça 
da Alfândega em Porto Ale
gre. serão iniciadas na se
gunda quinzena de abril. Pa
ra isso. os arquitetos e enge
nheiros da Encol. aos quais 
foi dada a tarefa de planejar 
a recuperação do telhado, 
primeiro vâo estudar os pro
jetos originais do prédio. O 
objetivo é que a reforma

dio.
Um dos torreões está recu

perado e os outros três apre
sentam problemas de infiltra
ção, agravados pela ação 
dos cupins na estrutura do te
lhado.

"Depois de recuperado to
do o telhado, o museu terá 
toda a segurança para abri
gar obras de arte, especial
mente gravuras e pinturas. A 
Encol se orgulha de prestar 
esse serviço à comunidade 
porto-alegrense. devolvendo 
ao meio cultural com toda a 
sua funcionalidade um pré
dio que é um marco da arqui
tetura da cidade , finaliza o 
dirigente da construtora e in- 
corporadora que lidera esse 
setor no País
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Assunto:

_. j «stnrKinuKi os homenageados
**«■.—5- therê Vasco Prado e «oauna > jss-5=|
císsfc DeT Èhcola- .—»-»£ sssíssss - rü
ENCOL executará as o A sene - rnnstituída país. Sediada em empresa na capita' gau ^ 70O milhões, dos a funcionários
conforme proleto elabora Collection é consMuW v desde 1986, )áia e™P até 0 dia 24 foram ^*is jjst 36 milhões de 2°Í0 nacional.tires*- sr>sp£& -sr.33a£ íj-ssss 2V°-ysSi s.^- «R*obra,s Heimapartrdfabril que honrenageiam ^ Pf 13 (que so- A(f milhões . O fecha- A P^^ ^mento na Grande.

rS-Sn:. hrsggz vsszz Ssisiís *r»rs wtfüS* *■——■'■
CwoJülnW*™"^ mento possu. *>« P.<^ I
, a aue devido ao desgaste , uma média de ou
Tas estruturas de madeira Apartamentos vdtados 1

‘ das cúpulas de cobre o V # dasse média e 
museu vem sofrendo o pro P (renda f atnt-s**—íírt stí».s »• «•»-infiltrações e umidade. liar g ^gs-
ENCOL trabalhará na recu- res). nretende

=o de madeiramento a empresa P
'(bastante danificado pela lançar O conjunto

-I do tempo e dos cu- p do e para o segundo 
55 os proble- Mestre deste ano está
uras de impermeabilização, preuisto 0 empreendb
recuperação de rebocos de- mento Xico Stock nger. 
teriorados e pintura. 0 Superintendente Ke-

ressalta ainda gional da ENCOL, et- 
que o trabalho da Associa- mar Perazzone,, a trma 
ào dos Amigos Ao Museu que a série deverá ter

e sua luta pela conservação ^ontinuidade. Desde
do patrimônio foram deci ^ggg a Linha Plaza ]á 
sivos. Consciente de sua ^ estratég,a t e
(unção social como emp^ 9 Art Collection fot

ENCOL d-J.1» coro sucesso em
^X”u • “p„,crSSo^.

: o MARGS. Io, Belo Honzonte, Ke

Adamv

nha o que
SãTexemptos a adoção d{e e Goiânia.

JaS "'olafe^Praça C«- Há mais de 30 anos
los'Simão Arnt em Nilópo- atuando no Btasl _ ^ 

(Bairro Bela Vista), mais enC0L tcm sua matoz 
conhecida como Praça da ^ Bras!lia e ramifica
Encol.

\ '

Albano VolKme'

(JaVjK- VO
7-1
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO
excelente receptividade por 
parte dos artistas e não po
deriamos deixar de consi
derar a necessidade do Mu
seu", afirma o Arquiteto Jú
lio Adamy, 38 anos, geren
te de produto da ENCOL.

Empresas em parceria para preservar o patrimônio
Receptividade também 

não faltou à iniciativa da 
ENCOL. Lançado em 17
de março, o primeiro em
preendimento da série (Ibe- 

'/■ *. ré Camargo) teve 50% de
seus 60 apartamentos co
mercializados em uma se- 

^ mana. (A empresa espera- 
fechar as vendas em 

^ quatro meses). O M ARGS, 
vez, avança emfc-por^ua

ümá determinada disposi- 
' ção de compensar a falta 

de verbas para conservação 
e restauração do seu patrl- 

m mônio, tarefa que beneficia 
l sobretudo à sodedade gaú- 
■ cha. O acordo de parceria
I com a ENCOL prevê a re- 
I cuperação do torreão nú- 
I mero um do prédio, uma 
I .das tantas obras urgentes 
I cjue aguardam solução.

(Veja matéria sobre a situa- 
' ' ção do prédio). O termo de 

compromisso firmado dei-
„l„ rp to a Iniciativa nrivada e o que traduzia fortemente a Na verdade, a ENCOL Já MARGS para colaboração xa aberta a possibilidade dé 

Desse acordo, vai re- to a Iniciativa prl ^ - da empresa com os dispunha dos contratos com seu “Programas de Cativas para novas parce-
sultar a restauração poder púbico tó g art,stas gaúchos que for- com os artistas Iberè Ca- Obras de Restauração do rlas uma perspectiva con
do Museu de Arte do quando se voItai P mam a primeira série do margo, Vasco Prado e XI- Prédio do MARGS", um flrmada pelos representan-
RioGrandedoSul.no “ ^^vtando a preser. Encol Art Collectton", ava- co Stockinger há cerca de documentoreaJlzadoJunto tes da empresa,
centro de Porto Alegre Paçao d; patrlmônlo artfs- I,a o Superintendente Re- um ano. Os empreenda “^nto portal e Ólms "Vamos colaborar com a

O lançamento da série tico e histórico da comuni- gional da Encol, Engenhei- mentas esperavam que cstS sendo dirigido a recuperação dos torreões
Encol Art Collectlon no dade. "A solicitação do Mu- ro Civil Helmar Bzrazzone, aprovação e regulamenta- qudo MARGS, Já que dos
Museu de Arte do Rio seu para cooperação com 36 anos. Nos mo vou ç o o nov° Governo do Esta- quatro existentes apenas
Grande do Sul (MARGS), o seu programa de restau- muito a Bgaçaoentreios três Obras do munk^laNoinL a ^ da um teve recuperação e os
realizado no último dia 17 ração do^édo jhegou ajUMOM , com- ^.efane dQ UNESCQ “Tivemos uma outros três estão bastante

Psrazzon» Adamy; Art CoU#ction é um aucaaao na» vinda»

de março, mostrou o quan- num

MARGS divide obras em módulos, para facilitar açgdos com. ajiiçiatip privada
O Torreão número um — que serS

anos de existência e os parcos recur- tipo de imanutenção possívelI tem ssido ' [ ^ ^ do Museu consumirá cerca de 2.250 CUBs. Uma
Sdo^ÜtenSffZ é quanToTeTuit^fachadas e reforma geral nos sanitários sairá por 

MARGS e ENCOL faz parte de um pou o prédio durante muitas décadas) seus adereços neoclássicos. “Dopon- 300CUBse a reforme«geralInoisegun 
M c ,uS j f, j TZorL do foi restaurado “Na reserva técnica Já to de vista da segurança, tememos fls- do pavimento está orçada em 1.575 
trabalho dedicado que a direção do fofae taurada £ ou colaps* das me,á- CUBs. Já no primeiro piso Incluindo
Museu e sua tadjto deAmlgos "lamento para preservar as llcas com risco de desabamento de a construção do mezanino da loja e a
Só* hTmuito a sTfeito obras de arte”, exemplifica o Diretor do parte das fachadas, pondo em risco in- recuperação da caixa forte dois para 

quadro, mas há muito ser te to. ^ |ntemos tam. duslve os transeuntes”. exposição, os cálculos chegam a 1.020
Dos quatro oneoes apen bém já foram recuperados como as O Relatório elaborado pela Museu CUBs.

parcialmente restaurado. Os dema s ^ fa|as de ^ão da prefeltura e Secretaria de Planejamento faz
sofrem a açao ^ass^dora das chu- Mu (Rubem Berta e A,do ^ levantamento completo das necessida- “Os módulos visam facilitar as ne-

- -- ASgua entra p.«o^Sofnr telll com ajuda da Fundação Varig). des do prédio, que tem a tarefa de godações com eventuais colaborado-
bre e escorre por dentro do 'orreao for Nq nd’0 pavlmento também foi guardar e conservar nada menos de res”, afirma Albano Volkmer. Ele acre- 
mando piscinas nos pavimentas Além restaur3ada uma sala que cspera en. 2.100 obras do acervo do Estado e dita que a iniciativa da ENCOL possa 
disso escorre pelas paredes, intlltran- providências na área de Município, Incluindo aliás os artistas abrir uma porta para novas parcerias
do dentro da estrutura e comprome- homenageados pela ENCOL. São cer- e uma maior participação da comuni-
tendo as barras de ferre>,. «Plj»i o D - ^ ^ ,ns|st|do Junto „ comu. ca de 20 módulos diferentes com os dade na preservação do Museu. Se-
retor do MARGS, Arquiteto Josè A eventuais colaboradores que tipos de obras e uma estimativa de ver- ria o melhor presente de aniversário
bano Volkmer. Ele teme 9ue®se^™' QS atro torreões são urgentíssimos bas que estão sendo apresentadas à para o MARGS que no próximo dia 
turas trabalhem até o^ponto de amea ^ oqnúmero um pr|ori,ár|0”. O traba- comunidde e Iniciativa privada, em 27 de Julho completa 39 anos de atua-
nómerobtekjuefol jfarclalmente re- Iho pressupõe também a feitura de Im- busca de parcerias. Se o torreão nú- ção.

seu

um

vas.
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