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Remoção da Estátua do Laçador para
restauração deverá ser feita no fim de agosto

em Porto Alegre
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SINDUSCON - RS

Cláudio Isaías

A remoção da Estátua do Laçador para a realização
dos trabalhos de restauração deverá ocorrer no final
do mês de agosto, segundo informou nesta quinta-
feira o coordenador do projeto de Construção Cultural
e diretor do Sindicato das Indústrias da Construção
Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon/RS), Zalmir
Chwartzmann. Conforme ele, diversos itens que terão
que ser providenciados antes da retirada do
monumento localizado na avenida dos Estados, na
zona Norte de Porto Alegre.

A Estátua do Laçador será levada para um pavilhão
situado na avenida Severo Dullius, no bairro Anchieta,
onde será restaurada. A revitalização da estrutura tem
uma previsão de duração de quatro meses. O
investimento na restauração é de aproximadamente
R$ 900 mil - R$ 810 mil do sindicato recurso captado
via Lei de Incentivo à Cultura e R$ 90 mil contrapartida
da prefeitura de Porto Alegre. De acordo com
Chwartzmann, depois de recuperada a Estátua do
Laçador será devolvida ao lugar onde está hoje na
avenida dos Estados, na zona Norte da Capital.

A primeira fase de recuperação da obra compreendeu
um diagnóstico quanto às condições estruturais da
escultura, especialmente quanto a fissuras verificadas
na base do monumento. Dois especialistas em
restauro de obras com metal foram contratados: a
brasileira Virginia Costa, engenheira metalúrgica e
consu l to ra  em conservação do pat r imôn io ,
responsável pela coordenação de todo o trabalho
prospectivo e o francês Antoine Amarger, restaurador
de esculturas metálicas.

A Estátua do Laçador é um monumento que
representa o gaúcho pilchado (em trajes típicos). A
obra é de autoria do escultor gaúcho Antônio Caringi
(1905-1981), de Pelotas, que venceu diversos
concursos e produziu diversos monumentos, em geral,
ligados à história e à cultura gaúcha. A obra "O
Laçador" foi criada em gesso, em 1954, como
resultado de um concurso vencido por Caringi para
executar uma escultura que identificasse o homem
riograndense na Exposição do IV Centenário de
Fundação de São Paulo.

Como modelo de indumentária, o artista utilizou o
folclorista Paixão Côrtes (1927-2018), um dos
fundadores do Movimento Tradicionalista Gaúcho
(MTG). Em 1958, a escultura foi adquirida pela
prefeitura de Porto Alegre e foi, então, a partir da
matriz em gesso, fundida em bronze e transportada
para ser instalada sobre um pedestal na avenida dos
Estados.

Em 2007, em função de obras na região, a estátua foi
transferida para o Sítio do Laçador, em frente ao
antigo terminal do aeroporto Salgado Filho, onde
permanece nos dias atuais. O Sinduscon será o
responsável pela restauração da estátua em parceria
com a Associação Sul Riograndense da Construção
Civil e a prefeitura de Porto Alegre.

O trânsito na região do sítio do Laçador, na avenida
dos Estados, sofreu alteração a partir desta quinta-
feira, segundo a Empresa Pública de Transporte e
Circulação (EPTC). Com a mudança, o trecho da
avenida entre o Sítio do Laçador e o acesso ao
Boulevard Laçador passa a ter sentido duplo de
circulação.

O projeto tem como objetivo melhorar a acessibilidade
local na região do Aeroporto Internacional Salgado
Filho, utilizada não apenas em razão do turismo, mas
também ao lazer dos porto-alegrenses. De acordo com
o gerente de Planejamento de Trânsito e Circulação
da EPTC, Marcelo Hansen, a implementação do
projeto vai facilitar os deslocamentos dos motoristas
que vêm do aeroporto. "A medida evita que veículos
que se deslocam para a avenida tenham que trafegar
em v ias  com g rande  f l uxo ,  o  que  reduz
congestionamentos, tempos de deslocamento,
consumo de combustíveis e poluição do ar", destacou.

Os agentes da EPTC vão monitorar a circulação no
local e orientar os motoristas para minimizar os
impactos no trânsito.

Site:

https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/ger

al/remo%C3%A7%C3%A3o-da-est%C3%A1tua-do-
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Porto Alegre prevê remover Estátua do
Laçador para restauração no fim de agosto
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Rádio Guaíba

A remoção da Estátua do Laçador para a realização
dos trabalhos de restauração deverá ocorrer no final
do mês de agosto, segundo informou nesta quinta-
feira o coordenador do projeto de Construção Cultural
e diretor do Sindicato das Indústrias da Construção
Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon/RS), Zalmir
Chwartzmann. Segundo ele, diversos itens que terão
que ser providenciados antes da retirada do
monumento localizado na avenida dos Estados, na
zona Norte de Porto Alegre.

A Estátua do Laçador será levada para um pavilhão
situado na avenida Severo Dullius, no bairro Anchieta,
onde será restaurada. A revitalização da estrutura tem
uma previsão de duração de quatro meses. O
investimento na restauração é de aproximadamente
R$ 900 mil - R$ 810 mil do sindicato recurso captado
via Lei de Incentivo à Cultura e R$ 90 mil contrapartida
da prefeitura de Porto Alegre. De acordo com
Chwartzmann, depois de recuperada a Estátua do
Laçador será devolvida ao lugar onde está hoje na
avenida dos Estados, na zona Norte da Capital.

Diagnóstico

A primeira fase de recuperação da obra compreendeu
um diagnóstico quanto às condições estruturais da
escultura, especialmente quanto a fissuras verificadas
na base do monumento. Dois especialistas em
restauro de obras com metal foram contratados: a
brasileira Virginia Costa, engenheira metalúrgica e
consu l to ra  em conservação do pat r imôn io ,
responsável pela coordenação de todo o trabalho
prospectivo e o francês Antoine Amarger, restaurador
de esculturas metálicas.

A Estátua do Laçador é um monumento que
representa o gaúcho pilchado (em trajes típicos). A
obra é de autoria do escultor gaúcho Antônio Caringi
(1905-1981), de Pelotas, que venceu diversos
concursos e produziu diversos monumentos, em geral,
ligados à história e à cultura gaúcha. A obra "O
Laçador" foi criada em gesso, em 1954, como
resultado de um concurso vencido por Caringi para
executar uma escultura que identificasse o homem
riograndense na Exposição do IV Centenário de
Fundação de São Paulo.

Como modelo de indumentária, o artista utilizou o
folclorista Paixão Côrtes (1927-2018), um dos
fundadores do Movimento Tradicionalista Gaúcho
(MTG). Em 1958, a escultura foi adquirida pela
prefeitura de Porto Alegre e foi, então, a partir da
matriz em gesso, fundida em bronze e transportada
para ser instalada sobre um pedestal na avenida dos
Estados.

Em 2007, em função de obras na região, a estátua foi
transferida para o Sítio do Laçador, em frente ao
antigo terminal do aeroporto Salgado Filho, onde
permanece nos dias atuais. O Sinduscon será o
responsável pela restauração da estátua em parceria
com a Associação Sul Riograndense da Construção
Civil e a prefeitura de Porto Alegre.

Alteração no trânsito

O trânsito na região do sítio do Laçador, na avenida
dos Estados, sofreu alteração a partir desta quinta-
feira, segundo a Empresa Pública de Transporte e
Circulação (EPTC). Com a mudança, o trecho da
avenida entre o Sítio do Laçador e o acesso ao
Boulevard Laçador passa a ter sentido duplo de
circulação.

O projeto tem como objetivo melhorar a acessibilidade
local na região do Aeroporto Internacional Salgado
Filho, utilizada não apenas em razão do turismo, mas
também ao lazer dos porto-alegrenses. De acordo com
o gerente de Planejamento de Trânsito e Circulação
da EPTC, Marcelo Hansen, a implementação do
projeto vai facilitar os deslocamentos dos motoristas
que vêm do aeroporto. "A medida evita que veículos
que se deslocam para a avenida tenham que trafegar
em v ias  com g rande  f l uxo ,  o  que  reduz
congestionamentos, tempos de deslocamento,
consumo de combustíveis e poluição do ar", destacou.

Os agentes da EPTC vão monitorar a circulação no
local e orientar os motoristas para minimizar os
impactos no trânsito.

Site: https://guaiba.com.br/2021/08/05/porto-alegre-

preve-remover-estatua-do-lacador-para-restauracao-no-

fim-de-agosto/
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Restauração do símbolo vai durar 4 meses
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A remoção da Estátua do La-çador para a realização
dos trabalhos de restauração deverão ocorrer no final
do mês de agosto, segundo informou ontem o
coordenador do projeto de Construção Cultural e
diretor do Sindicato das Indústrias da Construção
Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon/RS), Zalmir
Chwartzmann. Segundo ele, diversos itens que terão
que ser providenciados antes da retirada do
monumento localizado na avenida dos Estados, na
zona Norte de Porto Alegre. A Estátua do Laçador
será levada para um pavilhão situado na avenida
Severo Dullius, no bairro Anchieta, onde será
restaurada.

A revitalização tem uma previsão de duração de
quatro meses. O investimento na restauração é de
aproximadamente R$ 900 mil (R$ 810 mil do sindicato,
recurso captado via Lei de Incentivo à Cultura, e R$ 90
mil contrapartida da prefeitura). A Estátua do Laçador,
está localizada em um sítio em frente ao terminal
antigo do Aeroporto Internacional Salgado Filho. De
acordo com Chwartzmann, depois de recuperada, a
estátua será devolvida ao lugar onde está hoje na
avenida dos Estados, na zona Norte da Capital.

A primeira fase de recuperação da obra compreendeu
um diagnóstico quanto às condições estruturais da
escultura, especialmente quanto a fissuras verificadas
na base do monumento. A Estátua do Laçador é um
monumento que representa o gaúcho em trajes
típicos. A obra é de autoria do escultor gaúcho Antônio
Caringi (1905-1981).

Site: https://cdn-cpovo.sflip.com.br/temp_site/issue-

e4191d610537305de1d294adb121b513.pdf
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"O relatório final do projeto de Imposto de Renda no
Congresso aumenta a tributação total sobre o
investimento produtivo de 34% para 39,6% e precisa
ser aperfeiçoado. É um projeto inviável." Robson
Braga de Andrade, presidente da Confederação
Nacional da Indústria (CNI).

"Na hora em que você questiona o sistema eleitoral,
você está questionando a democracia e gerando uma
possível instabilidade que sempre assusta o mercado.

Parte da elite se afastou de Bolsonaro e não vai
embarcar em aventura." Maria Alice Setubal, herdeira
do Itaú.

"As vacinas foram desenvolvidas para termos menos
casos graves e óbitos, mas diminuir não é 100% e
ainda há pessoas que, mesmo após a vacina, podem
adoecer ou até não ter sintomas e transmitir o vírus."
Cynthia Molina Bastos, diretora do Centro Estadual de
Vigilância em Saúde/RS.

"A Estátua do Laçador tem fissuras, rachaduras e
infiltrações. A restauração deve durar cerca de 90
dias. A revitalização faz parte do Projeto Construção
Cultural-Resgate do Patrimônio Histórico, do
Sindicato das Indústrias da Construção Civil
(Sinduscon-RS) e da Associação Sul Riograndense
da Construção Civil . "  Zalmir Chwartzmann,
coordenador do Projeto Construção Cultural.

Site: file:///C:/Users/Acer/Downloads/edicao%20-

%202021-08-13T042351.391.pdf
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Remoção fica para setembro
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A remoção da Estátua do La-çador para a realização
dos trabalhos de restauração deverá ocorrer no mês
de setembro, segundo informou ontem o coordenador
do projeto de Construção Cultural e diretor do
Sindicato das Indústrias da Construção Civil do RS
(Sinduscon/RS), Zalmir Chwartzmann. Segundo ele,
fa l tam deta lhes  mín imos que es tão  sendo
providenciados antes da retirada do monumento
localizado na avenida dos Estados, na zona Norte.

"Em setembro, faremos a remoção do Laçador",
ressaltou Chwartzmann. A Estátua do La-çador será
levada para um pavilhão situado na avenida Severo
Dullius, no bairro Anchieta, onde será restaurada. A
revital ização deve durar 4 meses e terá um
investimento de R$ 900 mil - R$ 810 mil do sindicato
recurso captado via Lei de Incentivo à Cultura e R$ 90
mil contrapartida da prefeitura, por intermédio da
Secretaria Municipal da Cultura (SMC).

Site: https://cdn-cpovo.sflip.com.br/temp_site/issue-

657e31ff3231b847d7604f6647a2dfc9.pdf
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