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AEAO e Mútua SP 
foram apoiadores 

no EXPOPRAG 

No dia 14 de se-
tembro, foi realizada 
a reunião da UNARO 
(União das Associa-
ções da Região Oeste 
da Grande São Pau-
lo), que congrega 11 

associações. Parti-
ciparam da reunião 
representantes de 
todas as entidades, 
além de representan-
tes do CAU e Mútua 
–SP.
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A possibilidade de (re)desenhar uma ci-
dade faz (re)ver conceitos do ser humano de 
necessidades básicas.

A possibilidade de (re)desenhar uma cida-
de mostra que o conceito do estudo-modelo 
pode ser aplicado no todo.

A possibilidade de (re)desenhar uma cida-
de mostra o quanto é distante o percurso da 
representação gráfica até chegar ao edifício 
e o quanto é gratificante notar que é possível 
criar novos estados de espírito.

E por tais caminhos a Arquitetura e o Ur-
banismo se instala com preocupações mais 
imediatas, o (re)estruturar do urbano, dar-lhe 
um desenho.

Me vem a necessidade de citar parte de 
um texto de Vilanova Artigas:

“O Desenho”
“O Desenho é o método da linguística; 

do neo-humanismo filológico e plástico, 
que simplesmente se inicia, mas que pode 

vir a ser uma das formas novas de reflexão 
moderna sobre as atividades superiores da 
sociedade. O conteúdo semântico da pala-
vra desenho desvenda o que ela contém de 
trabalho humano acrisolado durante o nosso 
longo fazer histórico. No Renascimento, o de-
senho ganha cidadania e, se de um lado é ris-
co, traçado, meditação para expressão de um 
plano a realizar, linguagem de uma técnica 
construtiva, de outro lado é desígnio, inten-
ção, propósito, projeto humano no sentido 
de proposta do espírito. Um espírito que cria 
objetos novos e os introduz na vida real”.

A postura empregada nos desenhos ou 
no sentido mais amplo como preocupação 
estabelece uma interação nas cidades, em 
situações, ora sobre, ora sob.

Esta alternância de níveis tem uma con-
centração de elementos para ir de encontro 
ao RISCO, gráfico ou do perigo, da tentativa 
da busca do desejo... de um melhor desenho.

Risco 
Retrospectiva  Outubro/2011
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AEAO e Mútua-SP são 

apoiadores na EXPOPRAG
A Associação dos En-

genheiros e Arquitetos de 
Osasco e a Mútua SP foram 
apoiadores no EXPOPRAG 
– 11º CONGRESSO INTER-
NACIONAL DE CONTROLE 
DE VETORES DE PRAGA, que 
aconteceu em Campos do 
Jordão Convention Center, 
nos dia 21, 22 e 23 de se-
tembro. 

O presidente da AEAO es-
teve presente no evento.
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