
ENTRADA DO PRÉDIO CENTRAL DA 
MEDICINA DA USP FOI RESTAURADO 
Atendendo a fortes apelos para garantir a segurança de suas 

instalações - vários casos de roubos já foram registrados - a Fa-
culdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP (FMRP) está inau-
gurando um novo sistema de segurança para o Prédio Central. 

Do projeto, idealizado por uma comissão especial, cons-
tam a instalação de cerca de 16 câmeras filmadoras em to-
dos os corredores e principais entradas do prédio, a adapta-
ção da portaria que abrigará a central de TV (com 
monitoramento 24h) e a colocação de portas, especialmente 
projetadas para as vias de acesso aos departamentos. 

As obras foram executadas entre fevereiro e abril/99 e, 
segundo a Assistente para Assuntos Administrativos, Alcio-
ne Flávia de Castro, envolveram, também, o restauro do sa-
güão de entrada do prédio. Como a execução do projeto exi-
gia modificações que poderiam interferir no conjunto 
arquitetônico, houve a preocupação de consultar previamente 
o Patrimônio Histórico. Foram gastos cerca de 21 mil reais, 
com o projeto. 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
A preocupação com o resgate da identidade do prédio, 

levou os responsáveis ao engenheiro Efrain Ribeiro dos Reis. 
Especialista em restauração, Efrain traz em seu currículo os 
recentes trabalhos realizados no Theatro Pedro II. 

Para a professora Angela Cruz, do Departamento de Bio-
química e membro da Comissão de Segurança, a adaptação 
da portaria, por exemplo, exigia modificações que não pode-
riam ser realizadas sem critério. As contratações de Reis e do 
arquiteto Augusto Valeri, segundo a professora, garantiram a 
tranqüilidade quanto à qualidade do resultado fmal da obra. 

O Sagüão estará revivendo cores originais de suas pare-
des e colunas. O piso, as escadarias laterais, porta principal 
e vitrais também foram revitalizados, preservando as carac-
terísticas de época. A portaria está recebendo um balcão novo 
em madeira e granito. As portas laterais, de acesso aos de-
partamentos do térreo, receberam madeira e vidro tempera-
do com desenhos de Valeri. 

ESPAÇO CULTURAL REVITALIZADO 
A proposta da segurança garantiu também a manutenção 

do espaço cultural do sagüão. Os lustres principais foram 
trocados por modelos da época e o "spots" que improvisam 
a iluminação extra para as exposições, substituídos por lu-
minárias embutidas. 

MONUMENTO TOMBADO 
O Prédio Central da FMRP foi construído em 1942 para 

servir como sede da Escola Prática de Agricultura, que du-
rou menos de uma década. No início dos anos 50 a área foi 
cedida à USP para a instalação da Medicina. Em 1992 o 
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arquitetônico 
e Artístico (CONDEPHAAT) tombou toda a área onde está 
a USP. A principal recomendação do órgão é para preserva-
ção das fachadas. 

EXPOSIÇÃO DE ODILLA MESTRINER 
O "revival" do "Sagüão de Entrada" poderá ser confe-

rido na sua reinauguração, que acontecerá no dia 04/05, 
terça-feira, 17h, com a exposição "Andantes" da artista 
plástica Odilla Mestriner. São 20 obras que poderão ser 
vistas até 23/05. 


