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SOLENIDADE SEAERJ: 18 DE JULHO

NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS

Arquiteto ministra palestra sobre APAC Lido na SEAERJ
Em palestra, ministrada na última quarta-feira, 26, no auditório da SEAERJ,
o arquiteto Fernando Fernandes de Mello, do Rio Patrimônio da Humanidade, falou sobre as características e situação atual das Áreas de Proteção do
Ambiente Cultural (APAC) do Lido. A palestra fez parte da programação da
Reunião do Conselho Consultivo do Centro Cultural da SEAERJ.
Professor da PUC-RJ, Fernando destacou as características das APACs, criadas no Rio de Janeiro a partir de 1979 como alternativa ao tombamento,
até então, único recurso para ações de proteção ao patrimônio cultural.
“As APACs se apresentam como um instrumento de proteção do patrimônio
cultural diferente do tombamento, que conjugava preservação e desenvolvimento urbano”, explicou, destacando que, atualmente, o Rio conta com
33 APACs e Áreas de Entorno de Bens Tombados (AEBT).
A criação das APACs teve início em 1979, com o projeto Corredor Cultural,
que propôs a proteção das características arquitetônicas de fachadas, volumetrias, formas de cobertura e prismas de claraboias de imóveis localizados
na Área Central de Negócios.
Considera-se APAC a região constituída por bens imóveis – casas térreas,
sobrados, prédios de pequeno/médio/grande portes – passeios, ruas, pavimentações, praças, usos e atividades, cuja ambiência em seu conjunto
(homogêneo ou não), aparência, cheiros, idiossincrasias, especificidades,
valores culturais e modos de vida conferem uma identidade própria a cada
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área urbana.
Fernando explicou que, pela criação de uma APAC, a legislação urbana estabelece imóveis que poderão ser preservados, como fachadas e coberturas, assim como outros, que podem sofrer processo de renovação, ou até
serem substituídos, dentro de parâmetros que respeitem a ambiência preservada.
O arquiteto lembrou que os proprietários de imóveis que desejarem restaurar, conservar, reformar ou construir um imóvel dentro das APACs, devem procurar um Escritório Técnico e receber todas as orientações pertinentes para que seu projeto esteja em conformidade com as diretrizes da
preservação dos bens culturais.
Ele lembrou também ser necessário solicitar a licença da Prefeitura para
qualquer que seja a intervenção pretendida para as edificações, até mesmo, uma simples pintura externa ou a colocação de um letreiro.
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Sessão solene
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11 de julho
Das 19:00h às 23:00h

Colega, indique novos sócios.
somos mais FORTES!

Ao preencher a ART do CREA RJ

ART-A responsabilidade é sua. O benefício é de todos!
Acesse o portal “www.crea-rj.org.br” e confira mais
informações em “ART e Acervo Técnico".
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