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Sinduscon-RS e Prefeitura de Porto Alegre
anunciam data para início da restauração do

Monumento ao Laçador
 

BLOG FELIPE VIEIRA / PORTO ALEGRE / RS - NOTÍCIAS. Sex, 17 de Setembro de 2021
SINDUSCON - RS

Retirada da estátua está prevista para o dia 27 de
setembro

O Sindicato das Indústrias da Construção Civil no
Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) e a
Prefeitura de Porto Alegre anunciam o dia 27 de
setembro como data prevista para o início das obras
de restauração do Laçador, símbolo da cultura gaúcha
no Rio Grande do Sul. Na data prevista acontecerá a
retirada da Estátua do Sítio do Laçador, em Porto
Alegre, onde está instalada desde 2007. O preparo
para este início das obras já deverá ter início na
próxima terça-feira, 21 de setembro.

Desde 2016 foram constatadas fissuras e rachaduras
no monumento, que, caso não sejam consertadas,
podem gerar danos permanentes. A escultura, feita
por Antônio Caringi, foi tombada como patrimônio
histórico de Porto Alegre em 2001. "É obrigação do
nosso projeto trabalhar com coisas importantes para
Porto Alegre. O Laçador marca a memória e a história
da cidade. Nós entendemos os monumentos e
espaços históricos como de grande importância e
relevância para a cultura gaúcha", expl ica o
coordenador do Projeto Construção Cultural -
Resgate do Patrimônio Histórico, Zalmir Chwartzmann.

O projeto é realizado pelo Sinduscon-RS, pela
Associação Sul Riograndense da Construção Civil e
conta com a Prefeitura da Capital Gaúcha como co-
realizadora. O custo total de realização da obra é de
R$ 900 mil, sendo R$ 810 mil captados através da Lei
de Incentivo à Cultura, do Governo do Estado. A
revitalização conta, ainda, com o patrocínio da Gerdau
e Sulgás, e apoio da JOG Andaimes, Elevato e
Ministério Público do Rio Grande do Sul.

AVISO DE PAUTA:

O quê: Retirada da Estátua do Laçador

Quando: 27 de setembro (segunda-feira)

Confira mais informações junto à Assessoria de
Imprensa. Contato: (51) 9.8131-0592 - Eduarda
Oliveira

2



BLOG FELIPE VIEIRA / PORTO ALEGRE / RS - NOTÍCIAS. Sex, 17 de Setembro de 2021
SINDUSCON - RS

Site: https://felipevieira.com.br/site/detalhes-

noticia?id=197129
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Estátua do Laçador será retirada no dia 27 de
setembro (Porto Alegre)

 

REVISTA NEWS. Sáb, 18 de Setembro de 2021
SINDUSCON - RS

O Sindicato das Indústrias da Construção Civil no
Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) e a
Prefeitura de Porto Alegre anunciam o dia 27 de
setembro como data prevista para o início das obras
de restauração do Laçador , símbolo da cultura
gaúcha no Rio Grande do Sul.

Na data prevista acontecerá a retirada da Estátua do
Sítio do Laçador, em Porto Alegre, onde está instalada
desde 2007. O preparo para este início das obras já
deverá ter início na próxima terça-feira, 21 de
setembro.

Desde 2016 foram constatadas fissuras e rachaduras
no monumento, que, caso não sejam consertadas,
podem gerar danos permanentes. A escultura, feita
por Antônio Caringi, foi tombada como patrimônio
histórico de Porto Alegre em 2001. "É obrigação do
nosso projeto trabalhar com coisas importantes para
Porto Alegre. O Laçador marca a memória e a história
da cidade. Nós entendemos os monumentos e
espaços históricos como de grande importância e
relevância para a cultura gaúcha", expl ica o
coordenador do Projeto Construção Cultural -
Resgate do Patrimônio Histórico, Zalmir Chwartzmann.

O projeto é realizado pelo Sinduscon-RS, pela
Associação Sul Riograndense da Construção Civil e
conta com a Prefeitura da Capital Gaúcha como co-
realizadora. O custo total de realização da obra é de
R$ 900 mil, sendo R$ 810 mil captados através da Lei
de Incentivo à Cultura, do Governo do Estado. A
revitalização conta, ainda, com o patrocínio da Gerdau
e Sulgás, e apoio da JOG Andaimes, Elevato e
Ministério Público do Rio Grande do Sul.

Site: https://revistanews.com.br/2021/09/18/estatua-do-

lacador-sera-retirada-no-dia-27-de-setembro/
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O Laçador será restaurado
 

BLOG AFFONSO RITTER / PORTO ALEGRE / RS - DESTAQUES. Dom, 19 de Setembro de 2021
SINDUSCON - RS

O Sinduscon-RS e a Prefeitura de Porto Alegre
anunciam o dia 27 deste mês como data prevista para
o início das obras de restauração do Laçador, símbolo
da cultura gaúcha no RS. Na data prevista acontecerá
a retirada da Estátua do Sítio do Laçador, em Porto
Alegre, onde está instalada desde 2007. O preparo
para este início das obras já deverá ter início nesta
terça-feira (21). Desde 2016 foram constatadas
fissuras e rachaduras no monumento, que, caso não
sejam consertadas, podem gerar danos permanentes.
A escultura, feita por Antônio Caringi, foi tombada
como patrimônio histórico de Porto Alegre em 2001.
?É obrigação do nosso projeto trabalhar com coisas
importantes para Porto Alegre. O Laçador marca a
memória e a história da cidade. Nós entendemos os
monumentos e espaços históricos como de grande
importância e relevância para a cultura gaúcha?,
explica o coordenador do Projeto Construção
Cultural - Resgate do Patrimônio Histórico, Zalmir
Chwartzmann.

Site:

http://www.affonsoritter.com.br/Controle?Comando=Visu

alizarNoticia&gruposNoticia=1,2&ID=105094&separador

Dias=true&exibeHora=true
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Símbolo de Porto Alegre, Estátua do Laçador
será removida para restauro

 

JORNAL DO COMÉRCIO ONLINE / PORTO ALEGRE / RS - ÚLTIMAS. Seg, 20 de Setembro de 2021
SINDUSCON - RS

Um dos símbolos da cultura gaúcha e de Porto Alegre,
a estátua do Laçador, localizada próximo à área do
aeroporto da Capital, será removida do local para
restauro na próxima semana. Instalada desde 2007 no
Sítio do Laçador, a obra passará por reparos em sua
estrutura e será transportada do local no dia 27 de
setembro.

Um dos símbolos da cultura gaúcha e de Porto Alegre,
a estátua do Laçador, localizada próximo à área do
aeroporto da Capital, será removida do local para
restauro na próxima semana. Instalada desde 2007 no
Sítio do Laçador, a obra passará por reparos em sua
estrutura e será transportada do local no dia 27 de
setembro.

Nesta terça-feira (21) já será dada a largada ao início
das obras de retirada da estátua do local. O projeto,
elaborado pelo Sindicato das Indústrias da
Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul
(Sinduscon-RS) e pela Associação Sul Riograndense
da Construção Civil, com correalização da prefeitura
da Capital, tem custo total de R$ 900 mil, sendo R$
810 mil captados através da Lei de Incentivo à Cultura
do governo do Estado.

A revitalização conta ainda com o patrocínio da
Gerdau e da Sulgás, e apoio da JOG Andaimes,
Elevato e Ministério Público do Rio Grande do Sul.

Desde 2016 foram constatadas fissuras e rachaduras
no monumento, tombado pelo patrimônio histórico de
Porto Alegre em 2001. Segundo especialistas, caso
não sejam feitos os reparos, a tendência é que os
danos à estrutura tornem-se permanentes. A escultura
foi executada pelo artista Antônio Caringi.

"É obrigação do nosso projeto trabalhar com coisas
importantes para Porto Alegre. O Laçador marca a
memória e a história da cidade. Nós entendemos os
monumentos e espaços históricos como de grande
importância e relevância para a cultura gaúcha",
explica o coordenador do Projeto Construção
Cultural - Resgate do Patrimônio Histórico, Zalmir
Chwartzmann.

Site:

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/geral/2021

/09/812126-simbolo-de-porto-alegre-estatua-do-lacador-

sera-removida-para-restauro.html
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