
 

 

 
 

 
 
 
 
 

LOGÍSTICA 
 

Seminário Internacional: 
Tendências do Welfare State 

 
IV Simpósio do Cebes 

 
Dia 30 – Seminário Internacional: Tendências do Welfare State 

Dias 31 de outubro e 1º de novembro – IV Simpósio do Cebes e Assembleia Geral 
Horário: 9 às 18 horas 

Local: Instituto de Arquitetos do Brasil – Rua do Pinheiro, 10 – Flamengo, Rio de Janeiro/RJ. 



 

Local de Realização do Seminário e do Simpósio 
IAB –Instituto dos Arquitetos do Brasil – Rua do Pinheiro, 10 – Flamengo 
Tel: 21 2557-4480/2557-4192 

O IAB ocupa um belíssimo imóvel tombado. O prédio, construído em 1904, foi projetado pelo arquiteto 
Francisco de Azevedo Monteiro Caminhoá. Trata-se de um galpão no qual funcionou a antiga “Sala das 
Machinas” da Companhia Ferro Carris Jardim Botânico (CFCJB). Seu nome deriva do fato de ter abrigado as 
máquinas que geravam energia elétrica para operação dos bondes. 

É um prédio em pavimento único, com fachadas compostas por ornatos e esquadrias em madeira 
rigorosamente moduladas e ritmadas, conferindo ao edifício um caráter solene de influência européia, 
peculiar às construções da época. 

Em 1987, encontrava-se em péssimo estado de conservação, tendo sido inteiramente reformado para 
abrigar a sede IAB. Em 1992, novas obras foram realizadas para a construção do auditório e do mezanino, 
complementando as instalações do Instituto que conta ainda, com um grande salão de exposições, um 
bar/restaurante e uma biblioteca. Mais recentemente, em 2001, a Administração foi rearranjada com 
divisórias e bancadas doadas pela empresa  Moveis Tepperman. 

 

 



Transporte  
Metrô:  A estação Largo do Machado fica a 4 minutos do IAB.  
 
Ônibus: Há diversas linhas de ônibus no sentido zona norte e centro na Rua do Catete e  zona sul e oeste a 
poucos metros do IAB. 
 
Taxi: Ao chegar ao aeroporto no Rio de Janeiro (seja Galeão ou Santos Dumont), pegue apenas os táxis 
AMARELOS! Os táxis especiais são muito mais caros.  
Procure a fila oficial do táxi comum. Funcionários dos aeroportos saberão te orientar. Não pegue táxi com 
as pessoas que ficarão oferecendo na saída do desembarque.  
Os táxis amarelos operam com taxímetro ou com preços fixos (a corrida do Aeroporto Galeão até o 
Flamengo custa em torno de 50 a 60 reais e do Aeroporto Santos Dummont custa cerca de 15 a 20 reais)  
Algumas companhias:  
Aerotáxi: telefone (21) 3398-3163  
Aerocoop: telefone (21) 3398-3691 
 
Orientações gerais 
O Rio de Janeiro nesta época do ano tem o tempo um pouco instável. Sugerimos que os/as participantes 
tragam agasalhos. 
 
Hospedagem 
A hospedagem será feita de forma solidária. Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato com Renato 
(renatopenha.s.med@gmail.com) ou César (cesaraugustoparo@gmail.com). 
 
Alimentação 
Teremos serviço completo de “comes”: welcome coffee, brunch e café da tarde em todos os dias dos eventos. 
 
Atendimento médico: serviço público 
O serviço médico do SUS mais próximo ao hotel é a UPA (Unidade de Pronto  Atendimento 24h) de 
Botafogo, ao lado da estação Botafogo do metrô (Rua São  Clemente, s/n, Botafogo). 
 
Atendimento médico: hospitais particulares 
Hospital Rio Laranjeiras  (Rua das Laranjeiras, 72) e Casa de Saúde Pinheiro Machado (Rua Pinheiro 
Machado, 151). 
 
Telefones para contato 
Em caso de emergência, entrar em contato com Cristina Santos (21) 97483-5005. 
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