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USP lança concurso de projetos
de restauro do Museu Paulista

Evento,  com parceria
do Sesc-Ipiranga, tem 
diversas atrações
culturais no Parque
da Independência,
neste, 7 de setembro

SERVIÇO
Museu do Ipiranga em Festa
Amanhã, dia 7, das 14 às 18 horas
Gratuito
Parque da Independência – Ipiranga
São Paulo
Obs: A organização do evento recomenda 
que os visitantes levem banquetas, 
toalhas, cangas ou almofadas para 
assistirem às atrações no parque

Museu Paulista, mais conhecido co     mo 
Museu do Ipiranga, comemora os 195 
anos da Independência do Brasil com 
grande festa, amanhã, dia 7, em par-
ceria com o Sesc-Ipiranga, no Parque 
da Independência, na zona sul da 
capital. Com o título Museu do Ipi-
ranga em Festa, as solenidades terão 
diversas atrações culturais (ver maté-
ria na Agenda Cul tural, página III), 
como a apresentação da Orquestra 
Sinfônica da USP e do Coral da USP 
(CoralUsp) e o lançamento do con-
curso nacional, às 15h30, o qual pre-
miará três estudos preliminares de 
arquitetura quanto ao restauro e mo -
dernização do edifício-sede.

O

Até a época do fechamento do 
Museu do Ipiranga, em 2013, ele 
era um dos mais visitados do Brasil 
e recebia entre 2,5 mil e 3 mil visi-
tantes diariamente.

Concurso – “O intuito do 
concurso é de que o edifício-sede 
esteja pronto para as comemorações 
do bicentenário da Independência, 
em 2022. O vencedor deve apresen-
tar um projeto de execução plausível 
para a restauração e modernização 
das novas instalações (hidrelétrica e 

elétrica), rede de wi-fi e incluir a questão da 
acessibilidade”, afirma Solange Ferraz de 
Lima, diretora do Museu Paulista.

Ela explica que foram formadas duas 
comissões para o concurso. A primeira tem 
representantes dos cinco órgãos ligados ao 
tombamento: Conselho Municipal de Pre-
servação do Patrimônio Histórico, Cultural e 
Ambiental da Cidade de São Paulo (Con-
presp); Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 
(Condephaat); Instituto do Patrimônio His-
tórico Artístico Nacional (Iphan); Instituto 
dos Arquitetos do Brasil (IAB); e o Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

A outra é uma comissão técnica com 
os principais especialistas da área de res-
tauro, ligados à USP, que ajudarão a pri-
meira comissão a julgar os projetos de 
execução do restauro do Museu Paulista. 
“As comissões, que dialogarão entre si, 
levarão até cinco meses para julgar os 

melhores projetos. Depois da aprovação, 
o primeiro colocado terá 15 meses para 
concretizar o projeto executivo. Em se -
guida, haverá uma licitação para a exe-
cução. A empresa vencedora terá 30 me -
ses para a conclusão das obras no próprio 
edifício-sede”, diz a diretora.

As previsões financeiras indicam que 
serão gastos mais de R$ 100 milhões em 
cinco anos para o restauro do edifício-sede e 
para a celebração do bicentenário, dos quais 
R$ 80 milhões serão destinados às obras de 
restauro e acessibilidade, R$ 8 milhões para 
o projeto executivo e R$ 23 milhões para as 
exposições de celebração do bicentenário.

Aliança – Um grupo de cerca de 60 
empresários reuniu-se com o Executivo pau-
lista, na segunda-feira, 4, para o lançamen-
to da Aliança Solidária em prol do Museu 
Paulista, administrado pela USP. A finali-
dade é motivar a sociedade civil quanto ao 
restauro do museu. Também participaram 
do café da manhã o reitor da Universidade 
de São Paulo (USP), Marco Antonio Zago, 
e a empresária Luiza Trajano, do Grupo 
Mulheres do Brasil (GMB), uma das líderes 
do Aliança Solidária.

Situação do acervo – Sete edifícios 
foram alugados pela Universidade de São 
Paulo para abrigarem parte do acervo do 
Museu Paulista. No próximo semestre, haverá 
mudança do acervo tridimensional (armas, 
indumentárias, móveis) para outro local. “O 
prédio está sendo preparado para receber este 
acervo. A ideia é que, com a abertura do edifí-
cio-sede, o local passe a ser dedicado exclusi-
vamente à visitação pública, com exposição e 
espaços de aproveitamento visual de sua 
arquitetura monumental”, explica Solange.

Como participar – No site www.
museudopiranga.fusp.org.br haverá infor-
mações sobre o concurso, bem como as ins-
crições e a documentação exigida. Os traba-
lhos deverão ser apresentados até novem-
bro. Os inscritos poderão realizar visitas 
técnicas ao edifício-sede mediante agen-
damento prévio e consultas (de setembro a 
outubro) na página eletrônica. As pergun-
tas e respostas serão publicadas no site e 
ficarão visíveis na internet.

Maria Lúcia Zanelli

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial
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Quadro Independência
ou Morte (1888),
de Pedro Américo

Solange de Lima, diretora do museu 

Museu Paulista, mais 
conhecido como Museu 
do Ipiranga, comemora 
os 195 anos da 
Independência do Brasil


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2017-09-06T01:28:59-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




