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I COSTA, Maria Teresa.

Giovanetti quer restaurar Solar: Condepacc aprova projeto
de recuperação do Solar Visconde de Indaiatuba, incendiado há um ano.
Correio Popular, Campinas, 24 fev. 1995.
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o Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural de Campinas
(Condepacc) aprovou ontem pJiojetode
restauração e recuperação do Solar Visconde de Indaiatuba apresentado pela
rede Pizzaria Giovanetti no ano passado.' A proposta consiste no apr,oveitarpento de todos os elementos decorativos que se salvaram do incêndio há um
ano e a reconstrução do .solar com as
plesmas características arquitetônicas
do antigo prédio. O proprietário da rede,
Arildo Correia; informou ontem que está interessado em comprar a área, desde
que seja a preço de mercado. O problema, informou, é que a proprietária do i. móvel, Marilia Cazell~, quer R$ 2 mil o
metro quadrado enquanto Correia estimá um valor de R$ 1 mil. "Se for á pre- .
ço de mercado eu topo, caso contrário
deixamos de ter interesse", afirmou.
A proposta aprovada ontem pelo
Condepacc -- ninguém do conselho'quis
comentar o assunto --foi encaminhada
pela rede Giovanetti no ano passado logo após o incêndio que destruiu o prédib, informou Correia. Ele disse,que
queria saber do órgão de preservação o
que seria possível realizar, antes de ini- .
ciar qualquer negociação. A pretensão
pelo ponto dú imóvel, conforme Arildo
Correia, sempre existiu mas ele acabou
não insi~tii:1dona compra pelo preço pe~ido. "No momento não está havendo
nenhuma negociação. Quem sabe futuramente", disse. Isso acQntecendo, ele.
jâfem o aval do Condepacc para:o empreendimento '--possivelmente p~ra abrigar mais uma choperia da rede ou pa-
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Na proposta aprovada pelo' Conde. pacc -- que os conselheiros consideraram o melhorjJroje!Q.exist~nte até ag2-
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ra alugar.
I

.

-. - --- ~._- - ,ra -- é indicado a'disposição de r~cuperar a volumetria do prédio, fazendo,
uma nova construção no primeiro andar cujas paredes tiveram que ser demolidas porque colocavam em risco a
segurança naquela área. O primeiro andoarteria o mesmo de~enho original do
imóvél. No térreo, a reconstrução in-
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c1uiria paredes de vidros nos espaços
existentes.
Há um compromisso da proprietária
do imóvel que na venda o compradorterá que respeitar,na reconstrução, o estilo
arquitetônico original e aproveitar os elementos decorativos como as grades ao
redor do prédio, no novo imóvel. A ad-

,\,ogada Neide Caricchio informou que
desconhece a existência de alguma negociação para a vendá do prédio, embora
tenha informado que um corretor entrou
em contato com ela para ped,ir o telefone
da proprietária. O Giovanettltem experiência em restauração de imóveis: oprédi9~onde funciona o Giovanetti 4, indica-

'do para preservação, passou por um
restauração. "Só que foi bem diferent
do que se terá de fazer ~o Sol1!r,porqu
no prédio da Dr. Quirino as paredes es
.lavam inteiras", dis'se, informando qw
não 'chegou a fazer nenhum cálculo so
bre quanto teria de investir para recupe
rar o Solar Visconde de lndaiatuba.

