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Assunto: Responde ao Ofício/EAV/SEC n° 010/2014 -  Intervenção artística no Parque Lage 
para entrega do Prêmio de Cultura do Governo do Rio de Janeiro 2014

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, acusamos o recebimento do Ofício SEC/EAV n° 010/2014, 
datado de 31/03/2014, o qual solicita autorização deste Iphan-RJ, para realização de evento artístico que 
marcará a entrega do Prêmio de Cultura 2014, a ser realizado nos dias 09, 10 e 11/05/2014 nas 
depedências do Parque Lage, situado à Rua Jardim Botânico, n° 414, Jardim Botânico -  RJ, sendo este 
monumento tombado pelo Iphan no processo n° 0537-T-57 e com inscrição no Livro Histórico n° 322 
em 14/06/1957.

Após análise do material, consideramos que:

1) deverá ser providenciado isolamento entre a corda das mandalas e as argamassas da 
edificação nas suas áreas de contato;

2) as cordas não poderão, em hipótese alguma, ser fixadas por meio de perfurações nas 
argamassas. As instalações não poderão ocasionar danos ou outras modificações nos 
materiais que constituem a edificação tombada;

3) a colocação das cordas deverá garantir que tais elementos não estabeleçam esforços de 
tração que possam sobrecarregar os elementos decorativos em argamassa;

4) os pesos que serão colocados no terraço para fixação das mandalas não poderão danificar o 
piso do terraço;

5) toda e qualquer instalação de elementos que viabilizarão o evento nas depedências do 
Palácio, deverá ser realizada de modo a não danificar os materiais originais da edificação, tais 
como paredes, pisos eornamentos em geral;

6) os gramados dos jardins, não poderão ser danificados e qualquer elemento que seja instalado 
para viabilizar o evento deverá ser removido ao final;

Lembramos, que a intervenção é temporária, e deverá ser desmontada logo após o término do
evento.
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