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Entidades culturais defendem que Estátua do
Laçador permaneça na zona Norte

 

GUAÍBA CORREIO RURAL - MAIS RECENTES. Ter, 2 de Abril de 2019

SINDUSCON - RS

Samantha Klein

Em consulta a diversas entidades do Rio Grande do
Sul, o setor cultural entende que a Estátua do Laçador
não deve mudar de lugar. Associações artísticas,
incluindo a dos escultores, o Instituto dos Arquitetos
(IAB) e o Iphan entendem que o símbolo não precisa ir
para outro espaço da cidade, mas deve ganhar mais
a c e s s i b i l i d a d e . A q u e s t ã o n ã o e n c e r r a ,
necessariamente, a possibilidade de deslocamento
para outra área da cidade. No ano passado, chegou a
ser levantada a hipótese de mudança da estátua para
a orla do Guaíba.

"Todo mundo concorda que, do jeito que está, não
pode ficar. O setor artístico entende que é necessário
muito investimento para melhorar aquele espaço
próximo ao Aeroporto, mas o pessoal da área cultural
entende que é bom que fique no lugar de sempre",
considera o vice-presidente do Sindicato das
Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul
(Sinduscon/RS), Zalmir Chwartzmann.

O coordenador de Memória Cultural da Secretaria da
Cultura de Porto Alegre, José Francisco Alves, explica
que a Prefeitura somente acompanha a discussão,
mas entende que o simbolismo do Laçador não pode
ser negado. "As pessoas querem ter mais acesso ao
Laçador. Hoje, o local não é mais adequado e a
Prefeitura não dispõe de recursos para fazer as
melhorias. Por isso, essa parceria com o Sinduscon é
fundamental", ressalta.

A primeira fase de recuperação 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 com metal.

A perspectiva é de que até agosto seja finalizado o
processo de captação de cerca de R$ 1,2 milhão para
o restauro via Lei de Incentivo à Cultura (LIC). A
restauração do Laçador deve ser realizada em 90 dias.

Criada em 1954, 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 produziu
diversos monumentos, em geral, ligados à história e à
cultura gaúcha.

Como modelo de indumentária, o artista utilizou o
folclorista Paixão Côrtes, um dos fundadores do
Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). Em 1958, a
prefeitura de Porto Alegre comprou o monumento e, a
partir da matriz em gesso, fundiu a estátua em bronze
e a transportou para ser instalada sobre um pedestal
na avenida dos Estados, também na zona Norte. Em
2007, em função de obras na região, a estátua acabou
transferida para o Sítio do Laçador, em frente ao
antigo terminal do aeroporto Salgado Filho, onde
permanece.

Site: https://guaiba.com.br/2019/04/02/entidades-

culturais-defendem-que-estatua-do-lacador-permaneca-

na-zona-norte/
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Entidades culturais defendem que Estátua do
Laçador permaneça na zona Norte

 

RÁDIO GUAÍBA AM 720 / RS - ÚLTIMAS. Ter, 2 de Abril de 2019

SINDUSCON - RS

Samantha Klein

Em consulta a diversas entidades do Rio Grande do
Sul, o setor cultural entende que a Estátua do Laçador
não deve mudar de lugar. Associações artísticas,
incluindo a dos escultores, o Instituto dos Arquitetos
(IAB) e o Iphan entendem que o símbolo não precisa ir
para outro espaço da cidade, mas deve ganhar mais
a c e s s i b i l i d a d e . A q u e s t ã o n ã o e n c e r r a ,
necessariamente, a possibilidade de deslocamento
para outra área da cidade. No ano passado, chegou a
ser levantada a hipótese de mudança da estátua para
a orla do Guaíba.

"Todo mundo concorda que, do jeito que está, não
pode ficar. O setor artístico entende que é necessário
muito investimento para melhorar aquele espaço
próximo ao Aeroporto, mas o pessoal da área cultural
entende que é bom que fique no lugar de sempre",
considera o vice-presidente do Sindicato das
Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul
(Sinduscon/RS), Zalmir Chwartzmann.

O coordenador de Memória Cultural da Secretaria da
Cultura de Porto Alegre, José Francisco Alves, explica
que a Prefeitura somente acompanha a discussão,
mas entende que o simbolismo do Laçador não pode
ser negado. "As pessoas querem ter mais acesso ao
Laçador. Hoje, o local não é mais adequado e a
Prefeitura não dispõe de recursos para fazer as
melhorias. Por isso, essa parceria com o Sinduscon é
fundamental", ressalta.

A primeira fase de recuperação 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 com metal.

A perspectiva é de que até agosto seja finalizado o
processo de captação de cerca de R$ 1,2 milhão para
o restauro via Lei de Incentivo à Cultura (LIC). A
restauração do Laçador deve ser realizada em 90 dias.

Criada em 1954, 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 produziu
diversos monumentos, em geral, ligados à história e à
cultura gaúcha.

Como modelo de indumentária, o artista utilizou o
folclorista Paixão Côrtes, um dos fundadores do
Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). Em 1958, a
prefeitura de Porto Alegre comprou o monumento e, a
partir da matriz em gesso, fundiu a estátua em bronze
e a transportou para ser instalada sobre um pedestal
na avenida dos Estados, também na zona Norte. Em
2007, em função de obras na região, a estátua acabou
transferida para o Sítio do Laçador, em frente ao
antigo terminal do aeroporto Salgado Filho, onde
permanece.

Site: https://guaiba.com.br/2019/04/02/entidades-

culturais-defendem-que-estatua-do-lacador-permaneca-

na-zona-norte/
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Entidades culturais defendem que Estátua do
Laçador permaneça na zona Norte

 

RÁDIO GUAÍBA ONLINE / RS - NOTÍCIAS. Ter, 2 de Abril de 2019

SINDUSCON - RS

Samantha Klein

Em consulta a diversas entidades do Rio Grande do
Sul, o setor cultural entende que a Estátua do Laçador
não deve mudar de lugar. Associações artísticas,
incluindo a dos escultores, o Instituto dos Arquitetos
(IAB) e o Iphan entendem que o símbolo não precisa ir
para outro espaço da cidade, mas deve ganhar mais
a c e s s i b i l i d a d e . A q u e s t ã o n ã o e n c e r r a ,
necessariamente, a possibilidade de deslocamento
para outra área da cidade. No ano passado, chegou a
ser levantada a hipótese de mudança da estátua para
a orla do Guaíba.

"Todo mundo concorda que, do jeito que está, não
pode ficar. O setor artístico entende que é necessário
muito investimento para melhorar aquele espaço
próximo ao Aeroporto, mas o pessoal da área cultural
entende que é bom que fique no lugar de sempre",
considera o vice-presidente do Sindicato das
Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul
(Sinduscon/RS), Zalmir Chwartzmann.

O coordenador de Memória Cultural da Secretaria da
Cultura de Porto Alegre, José Francisco Alves, explica
que a Prefeitura somente acompanha a discussão,
mas entende que o simbolismo do Laçador não pode
ser negado. "As pessoas querem ter mais acesso ao
Laçador. Hoje, o local não é mais adequado e a
Prefeitura não dispõe de recursos para fazer as
melhorias. Por isso, essa parceria com o Sinduscon é
fundamental", ressalta.

A primeira fase de recuperação 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 com metal.

A perspectiva é de que até agosto seja finalizado o
processo de captação de cerca de R$ 1,2 milhão para
o restauro via Lei de Incentivo à Cultura (LIC). A
restauração do Laçador deve ser realizada em 90 dias.

Criada em 1954, 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 produziu
diversos monumentos, em geral, ligados à história e à
cultura gaúcha.

Como modelo de indumentária, o artista utilizou o
folclorista Paixão Côrtes, um dos fundadores do
Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). Em 1958, a
prefeitura de Porto Alegre comprou o monumento e, a
partir da matriz em gesso, fundiu a estátua em bronze
e a transportou para ser instalada sobre um pedestal
na avenida dos Estados, também na zona Norte. Em
2007, em função de obras na região, a estátua acabou
transferida para o Sítio do Laçador, em frente ao
antigo terminal do aeroporto Salgado Filho, onde
permanece.

Site: https://guaiba.com.br/2019/04/02/entidades-

culturais-defendem-que-estatua-do-lacador-permaneca-

na-zona-norte/
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Lideranças culturais não querem mudança de
local da estátua do Laçador

 

JORNAL DO COMÉRCIO / ON LINE / RS - GERAL. Qua, 3 de Abril de 2019

SINDUSCON - RS

Em reunião entre o Sindicato das Indústrias da
Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul
(Sinduscon-RS) e lideranças dos órgãos de cultura e
preservação de patrimônio do Estado, chegou-se ao
consenso de que não se deve retirar a estátua do
Laçador do atual sítio, na avenida dos Estados, em
Porto Alegre. Realizada na terça-feira (3), na sede do
sindicato, os órgãos, entretanto, concordaram que é
necessário valorizar o local atual do monumento.

De acordo com o diretor do Sinduscon-RS, Zalmir
Chwartzmann, os institutos presentes - secretarias da
prefeitura, institutos do Patrimônio Histórico e Artístico
do Estado e Nacional (Iphae e o Iphan), Associação
Estadual de Escultores do Rio Grande do Sul e área
cultural do Sesi - concordaram que é preciso realizar
investimentos que qualifiquem o espaço, para fazer
com que a comunidade passe a visitar e valorizar o
local e o monumento.

Se havia a possibilidade de nova mudança da estátua,
que saiu do Largo do Bombeiro para o atual espaço,
em 2007, os representantes não apoiaram a iniciativa.
Segundo Chwartzmann, os argumentos misturaram
visões técnicas e emocionais. "O importante é que
estamos pressionando a cidade a discutir sobre os
seus patrimônios", apontou o diretor.

Esculpido pelo artista plástico Antônio Caringi na
década de 1950, o Laçador passará por restauração
por meio de iniciativa do Sinduscon. O projeto será
assinado pelo restaurador francês Antoine Amarger. O
trabalho, orçado em R$ 1,2 milhão, deve ter início em
novembro. A ideia do sindicato é produzir, também,
um filme sobre a recuperação do monumento.

Site:

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/geral/2019

/04/677729-liderancas-culturais-nao-querem-mudanca-

de-local-da-estatua-do-lacador.html
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Projeto de restauração da estatua do Laçador
 

RÁDIO GUAÍBA FM 101,3 / RS - GUAÍBA NEWS. Qua, 3 de Abril de 2019

SINDUSCON - RS

Vice presidente do Sinduscon, Zalmir Chwartzmann

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2019/04/03/RDIOGUABAFM1

013RS-16.08.27-16.22.39-1554326935.mp3
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SINDUSCON - RS
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Após restaurado, Laçador voltará para o
mesmo local

 

JORNAL DO COMÉRCIO / ON LINE / RS - ÚLTIMAS. Qui, 4 de Abril de 2019

SINDUSCON - RS

Em reunião entre o Sindicato das Indústrias da
Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul
(Sinduscon-RS) e lideranças dos órgãos de cultura e
preservação de patrimônio do Estado, chegou-se ao
consenso de que não se deve retirar a estátua do
Laçador do atual sítio, na Avenida dos Estados. Os
órgãos, entretanto, concordam que é necessário
valorizar o local atual do monumento.

De acordo com o diretor do Sinduscon-RS, Zalmir
Chwartzmann, os institutos presentes na reunião -
secretarias da prefeitura, institutos do Patrimônio
Histórico e Artístico do Estado e Nacional (Iphae e
Iphan), Associação Estadual de Escultores do Rio
Grande do Sul e área cultural do Sesi - concordaram
que é preciso realizar investimentos que qualifiquem o
espaço, para fazer com que a comunidade passe a
visitar e valorizar o local e o monumento.

Se havia a possibilidade de haver uma nova mudança
da estátua - que saiu do Largo do Bombeiro para o
atual espaço em 2007 -, os representantes não
apoiaram a iniciativa. Segundo Chwartzmann, os
argumentos misturaram visões técnicas e emocionais.
O importante é que estamos pressionando a cidade a
discutir sobre os seus patrimônios , apontou o diretor.

Esculpido pelo artista plástico Antônio Caringi na
década de 1950, o Laçador passará por restauração
por meio de iniciativa do Sinduscon. O projeto será
assinado pelo restaurador francês Antoine Amarger. O
trabalho - orçado em R$ 1,2 milhão - deve ter início em
novembro. A ideia do sindicato é produzir, também,
um filme sobre a recuperação do monumento.

Site:

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/geral/2019

/04/677805-apos-restaurado-lacador-voltara-para-o-

mesmo-local.html
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CORREIO DO POVO / RS - ECONOMIA - pág.: 08. Qua, 10 de Abril de 2019

ASSUNTO DE INTERESSE
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CORREIO DO POVO / RS - GERAL - pág.: 16. Qua, 10 de Abril de 2019

ASSUNTO DE INTERESSE
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JORNAL DO COMÉRCIO / RS - ECONOMIA - pág.: 09. Qua, 10 de Abril de 2019

SINDUSCON - RS
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Evento vai discutir transformações no
mercado de construção

 

JORNAL DO COMÉRCIO / ON LINE / RS - ECONOMIA. Qua, 10 de Abril de 2019

SINDUSCON - RS

Empresas que intermediam a locação de imóveis via
aplicativo, construções projetadas para atender uma
nova geração de consumidores interessados em
compartilhar e a chegada de um novo perfil de
empresas que une expertises de construção e
inovação.

O setor de construção civil é um dos mais tradicionais
do mercado, mas não está passado batido pela
transformação digital que está acontecendo no mundo.
E justamente isso que estará em foco durante o Inovar
Sinduscon-RS, seminário que acontece amanhã em
Porto Alegre e que vai debater o futuro do mercado
imobiliário.

O tema central será Produtos imobiliários para uma
nova era e entre os palestrantes estão Alexandre
Frankel (Vitacon), Arthur Malcon (Quinto Andar),
Felipe Goetttems (Órulo), Bruno Loreto (Construtech
Ventures), Marcelo Dadian (OLX), Andrey Ximenez
(TWGroup) e Guilherme Sawaya (Cyrela). Temos que
pensar em produtos para a nova era e essas são
pessoas que estão fazendo a diferença em inovação
para o mercado imobiliário , destaca o diretor do
Sinduscon-RS e um dos coordenadores do projeto,
Rafael Garcia.

A velha receita localização preço já não resume os
atributos para quem busca um imóvel. Segundo ele,
desde o momento em que se adquire um espaço para
cons t ru i r um préd io a té o lançamento do
empreendimento, muita coisa pode ter mudado nas
demandas dos consumidores. É preciso cada vez mais
ter foco em diferencial de produto e pensar nos novos
valores dos consumidores , alerta.

Garcia cita o perfil da geração Z (nascidos entre 1995
e 2000), que representa 32% da população mundial e
que será maioria em força de consumo. São pessoas
desapegadas a bens, interessadas em morar em
lugares menores e mais perto de serviços , destaca.

O Inovar Sinduscon-RS acontece na sede da entidade
em Porto Alegre, e está com os ingressos esgotados.

Site:

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/economia

/2019/04/678662-evento-vai-discutir-transformacoes-no-

mercado-de-construcao.html
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Símbolos na berlinda
 

METRO / RS - FOCO - pág.: 02. Qui, 11 de Abril de 2019

ASSUNTO DE INTERESSE

A restauração do monumento mais importante do
estado, O Laçador, vai deixar nos trinques a
desgastada estátua que adorna uma das entradas de
Porto Alegre e a frente do aeroporto Salgado Filho.

Mas e os símbolos que foram instalados junto à figura
que teve como modelo o tradicionalista Paixão Côrtes?
O destino do Sítio O Laçador, onde o monumento está
desde 2007, é uma incógnita.

Por meio do Projeto Construção Cultural, que já
recuperou monumentos no Parque da Redenção, o
Sinduscon (Sindicato das Indústrias da Construção
Civil no Estado do RS) prevê que até julho ou agosto
deste ano o valor necessário para a reforma da
estátua estará disponível.

O recurso de R$ 1,2 milhão será obtido por meio da
Lei de Incentivo à Cultura.

O vice-presidente do Sinduscon, Zalmir Chwartzmann,
espera que a obra possa iniciar entre setembro e
novembro. O Laçador será retirado do seu local,
levado a um pavilhão da Fraport no aeroporto e
restaurado ali.

Mas não há previsão sobre o que será feito com o
sít io. "O nosso projeto é de recuperação do
monumento e para devolvê-lo ao local de origem",
afirma Chwartzmann.

O Sítio O Laçador foi projetado para conter uma
miríade de referências ao tradicionalismo.

Por exemplo, os oito jerivás plantados na área - nem
todos permanecem ali - representam o Grupo dos
Oito, que criou o MTG.

Para o coordenador da Memória Cultural da Secretaria
Municipal da Cultura, José Francisco Alves, o
simbolismo não "emplacou".

"O local atual foi bem planejado.

Mas não emplacou o simbolismo geral da praça,
incluso pelos adeptos das tradições gaúchas. Em
muitos aspectos, está exilado." Na opinião de Alves,
um novo sítio deveria ser criado.

Talvez até em outro local que o aproximasse mais das
pessoas. "O problema é para onde ir. Centro e orla
têm muito equipamento urbano. Em hora do pique,
como chegar? Na perspectiva de turismo futuro,

melhor seria deixar onde está, não afogar a área
central." Mas a discussão é longa. "Todos têm
opiniões apaixonantes.

Monumentos despertam paixão. Tudo isso é positivo."
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CORREIO DO POVO / RS - ECONOMIA - pág.: 10. Sex, 12 de Abril de 2019

ASSUNTO DE INTERESSE
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JORNAL DO COMÉRCIO / RS - CAPA - pág.: 01. Qui, 18 de Abril de 2019

SINDUSCON - RS
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JORNAL DO COMÉRCIO / RS - POLÍTICA - pág.: 18. Qui, 18 de Abril de 2019

ASSUNTO DE INTERESSE
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Nova lei deve aquecer mercado imobiliário
 

JORNAL DO COMÉRCIO / ON LINE / RS - POLÍTICA. Qui, 18 de Abril de 2019

ASSUNTO DE INTERESSE

Com a sanção do prefeito Nelson Marchezan Júnior
(PSDB), nesta quarta-feira, da  legislação que
regulamenta a venda de índices construtivos de médio
adensamento - de 300 m2 a 1 mil m2 - direto no
balcão (na prefeitura), o setor construtivo prevê maior
dinamismo para o mercado imobiliário e para a cidade.
A proposta do Executivo, aprovada pelos vereadores
em fevereiro, permite a aquisição de metros
quadrados extras de construção sem depender de
leilão promovido pelo poder público.

O texto também prevê que além do pagamento
financeiro referente ao valor do Solo Criado, o
mun ic íp io poderá ace i ta r , como fo rma de
contrapartida, imóvel ou permuta de área construída,
assim como bens e serviços de utilidade pública
municipal .

Os índices de médio adensamento agora recebem o
mesmo t ra tamen to dado aos de pequeno
adensamento - até 300m2 -, em que a aquisição é
feita com base em valores pré-estabelecidos para
cada região da cidade. O leilão continua sendo
previsto para as aquisições de alto adensamento -
acima de 1 mil m2 - e, nestes casos, depende também
da apresentação de Estudo de Viabilidade Urbanística
(EVU), que, por sua vez, precisa ser aprovado pelo
Paço Municipal.

Essa lei vem dinamizar o mercado imobiliário e o
desenvolvimento da cidade, uma vez que permite uma
densificação maior , sustenta o empresário Antonio
Ulrich, vice-presidente do Sindicato das Indústrias
da Construção Civil no Estado do Rio Grande do
Sul (Sinduscon-RS). Ele sustenta que densificar
determinadas áreas já providas pelo poder público é
um concei to mui to c laro para urbanis tas e
administradores , porque é mais barato e otimiza a
infraestrutura existente.

Por isso, avalia a ampliação da compra de índice
construtivo em balcão como importante na medida que
atende todos os agentes envolvidos: o poder público,
com uso melhor dos recursos; as incorporadoras, com
o dinamismo do mercado; e o consumidor final, que
terá acesso à moradia a preços competitivos .

Um estudo técnico está sendo realizado pela
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e deverá
ser publicado até a próxima semana, atualizando o
índice praticado para venda em cada região da cidade.
Para o titular da pasta, Eduardo Cidade, a medida é
bastante significativa para o mercado, porque dá

agil idade, antecipa etapas e o empreendedor
consegue concluir o planejamento de forma mais
rápida . Outro ponto considerado pela prefeitura é o
ingresso de receita em consequência da medida - um
novo imóvel gera impostos como o IPTU, por exemplo.

Além disso, a lei sancionada por Marchezan define a
destinação dos recursos arrecadados tanto com a
venda quanto com o leilão dos índices construtivos. Os
recursos de médio e de alto adensamento passam a
integrar o agora criado Fundo Municipal de Gestão de
Território e poderão ser aplicados em obras de
infraestrutura, mobilidade urbana e instalação de
equipamentos públicos, entre outros. O já existente
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social,
cujos recursos são destinados à política habitacional
direcionada à população de menor renda, receberá
valores provenientes das outorgas de pequeno
adensamento e as não adensáveis.

A venda de índice construtivo, que em Porto Alegre foi
regrada pela primeira vez nos anos 1990 como Solo
Criado e, depois, instituída pelo Estatuto das Cidades
como Outorga Onerosa do Direito de Construir,
possibilita construção além do preestabelecido para
um terreno, mediante pagamento pelos metros
quadrados excedentes no projeto. O acréscimo deve
respeitar o limite definido no Plano Diretor para
aquela área ou região, como altura máxima e recuo
lateral dos prédios.

Site:

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/politica/20

19/04/680216-nova-lei-deve-aquecer-mercado-

imobiliario.html
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Palestra gratuita nesta quarta aborda cidades
do futuro (ÚLTIMAS)

 

PORTAL GAZ / RS. Qua, 24 de Abril de 2019

ASSUNTO DE INTERESSE

Nesta quarta-feira, 24, às 19 horas, acontece palestra
gratuita Inteligência Urbana e a Cidade do Futuro, com
a engenheira civil, Giovana Ulian, doutora em
Urbanismo pela Universidad del Bío-Bío - UBB Chile.
O evento, realizado no Auditório da Associação de
Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul
(Assemp), é uma promoção do Sindicato das
Indústrias da Construção do Rio Grande do Sul
(Sinduscon-RS), por intermédio do Escritório Regional
Vale do Rio Pardo, da Sociedade dos Engenheiros e
Arquitetos de Santa Cruz do Sul (Seasc), com apoio
da Associação das Empresas de Tecnologia da
Informação dos Vales do Rio Pardo e Taquari
(ATIVales), Associação Comercial e Industrial de
Santa Cruz do Sul (ACI) e Sociedade das Empresas
Imobiliárias de Santa Cruz do Sul (Seisc).

Além da palestra, haverá a apresentação do Case de
Mobilização para Revisão do Plano Diretor de
Lajeado, com os arquitetos Evelise Machado Ribeiro,
Karine Colling, Maria Otilia Muller Klein, Marta Peixoto
de Oliveira e Ricardo Lampert Muccillo, representando
a Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do
Alto Taquari (Seavat) e Sindicato das Indústrias da
Construção Civil, Mobiliária, Marcenarias, Olarias e
Cerâmicas para a Construção, Artefatos e Produtos de
Cimento e Concreto Pré-Misturado do Vale do Taquari
(Sinduscon-VT).

Palestrante

Giovana Ulian é formada em Engenharia Civil pela
Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Além de
doutora em Urbanismo pela UBB Chile, ela é
especialista em Gerenciamento Ambiental pela
ULBRA. Giovana possui formação em Gestão
Contemporânea e Liderança de Equipes pela Nortus
com certificação da Escola de Alta Direção e
Administração (EADA) de Barcelona. A profissional é
fundadora da Biossplena Inteligência Urbana e do
Instituto de Desenvolvimento Municipal e Regional.
Além disso, ela possui experiência em planejamento
urbano e projetos de infraestrutura urbana,
licenciamento ambiental, estudos de viabilidade
econômica de empreendimentos e administração e
legislação pública municipal. E ainda é pesquisadora
da área de instrumentos públicos de parcerias público-
pr ivadas, t ransações imobi l iár ias, legislação
urbanística, comunidades planejadas, turismo e design
de espaços públicos.

Programação:

19h - Recepção e credenciamento

19h15 - Apresentação do Case de Mobilização para
Revisão do Plano Diretor de Lajeado - Seavat e
Sinduscon-VT

19h45 - Palestra Inteligência Urbana e a Cidade do
Futuro, com a Engª. Civil Giovana Ulian

21h - Encerramento

Site:

http://www.gaz.com.br/conteudos/regional/2019/04/24/14

4408-

palestra_gratuita_nesta_quarta_aborda_cidades_do_fut

uro.html.php
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Palestra gratuita nesta quarta-feira aborda
inteligência urbana e cidade do futuro

 

PORTAL ARAUTO - GERAL. Qua, 24 de Abril de 2019

SINDUSCON - RS

N e s t a q u a r t a - f e i r a ( 2 4 ) ,   à s 1 9 h o r a s ,
acontece  palestra  gratuita  Inteligência Urbana e a
Cidade do Futuro, com a engenheira civil, Giovana
Ulian, doutora em Urbanismo pela Universidad del Bío-
Bío - UBB Chile. O evento, realizado no Auditório da
Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz
do Sul (Assemp), é uma promoção do Sindicato das
Indústrias da Construção do Rio Grande do Sul
(Sinduscon-RS), por intermédio do Escritório Regional
Vale do Rio Pardo, da Sociedade dos Engenheiros e
Arquitetos de Santa Cruz do Sul (Seasc), com apoio
da Associação das Empresas de Tecnologia da
Informação dos Vales do Rio Pardo e Taquari
(ATIVales), Associação Comercial e Industrial de
Santa Cruz do Sul (ACI) e Sociedade das Empresas
Imobiliárias de Santa Cruz do Sul (Seisc).

Além da palestra, haverá a apresentação do Case de
Mobilização para Revisão do Plano Diretor de
Lajeado, com os arquitetos Evelise Machado Ribeiro,
Karine Colling, Maria Otilia Muller Klein, Marta Peixoto
de Oliveira e Ricardo Lampert Muccillo, representando
a Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do
Alto Taquari (Seavat) e Sindicato das Indústrias da
Construção Civil, Mobiliária, Marcenarias, Olarias e
Cerâmicas para a Construção, Artefatos e Produtos de
Cimento e Concreto Pré-Misturado do Vale do Taquari
(Sinduscon-VT).

Palestrante

Giovana Ulian é formada em Engenharia Civil pela
Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Além de
doutora em Urbanismo pela UBB Chile, ela é
especialista em Gerenciamento Ambiental pela
ULBRA. Giovana possui formação em Gestão
Contemporânea e Liderança de Equipes pela Nortus
com certificação da Escola de Alta Direção e
Administração (EADA) de Barcelona. A profissional é
fundadora da Biossplena Inteligência Urbana e do
Instituto de Desenvolvimento Municipal e Regional.
Além disso, ela possui experiência em planejamento
urbano e projetos de infraestrutura urbana,
licenciamento ambiental, estudos de viabilidade
econômica de empreendimentos e administração e
legislação pública municipal. E ainda é pesquisadora
da área de instrumentos públicos de parcerias público-
pr ivadas, t ransações imobi l iár ias, legislação
urbanística, comunidades planejadas, turismo e design
de espaços públicos.

Programação:

19h - Recepção e credenciamento

19h15 - Apresentação do Case de Mobilização para
Revisão do Plano Diretor de Lajeado - Seavat e
Sinduscon-VT

19h45 - Palestra Inteligência Urbana e a Cidade do
Futuro, com a Engª. Civil Giovana Ulian

21h - Encerramento

Site: https://portalarauto.com.br/Pages/162886/palestra-

gratuita-nesta-quarta-feira-aborda-inteligencia-urbana-e-

cidade-do-futuro

26



ZERO HORA / RS - SEGUNDO CADERNO - pág.: S06. Qui, 25 de Abril de 2019

SINDUSCON - RS

27



CORREIO DO POVO / RS - ARTE E AGENDA - pág.: 24. Qui, 25 de Abril de 2019

SINDUSCON - RS

28



JORNAL DO COMÉRCIO / RS - PANORAMA - pág.: 54. Qui, 25 de Abril de 2019

SINDUSCON - RS

29



Teatro Sinduscon-RS apresenta série de
shows Samba-Choro

 

JORNAL DO COMÉRCIO / ON LINE / RS - ÚLTIMAS. Qui, 25 de Abril de 2019

SINDUSCON - RS

No seu sexto ano, tendo somado mais de 50
apresentações gratuitas, o teatro Sinduscon-RS
(Augusto Meyer, 146) lança sua série 2019. Com
curadoria e produção de  Mathias Behrends Pinto,
Samba-Choro contará com 10 shows neste ano,
apresentando o trabalho de artistas gaúchos de
destaque. Às 20h desta quinta-feira, com entrada
franca, as atrações são Nina Nicolaiewsky e Paulinho
Fagundes.

A cantora Nina Nicolaiewsky é estudante do curso de
Música Popular da Ufrgs e dá aulas de canto nas
Batucas. Filha do músico Nico Nicolaiewsky e da atriz
Márcia do Canto, Nina participa desde 2016 do grupo
UPA!, conjunto de improvisos vocais e percussão
corporal.

Integrante de Os Fagundes, Paulinho é um guitarrista
que tem como característica o prazer de combinar as
tendências do mundo moderno com elementos
clássicos da rica tradição regional brasileira. Ele tem
em seu currículo performances com artistas como
Lucio Yanel, Hugo Fatorusso, Alessandro Kramer,
Guto Wirtti, Ivan Lins, entre outros.

Site:

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/cultura/20

19/04/680583-teatro-sinduscon-rs-apresenta-serie-de-

shows-samba-choro.html
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A cidade do futuro exige foco no que é
importante (ÚLTIMAS)

 

PORTAL GAZ / RS. Sex, 26 de Abril de 2019

SINDUSCON - RS

Saber distinguir o que é urgente do que é importante
pode ser o grande passo para começar a pensar o
futuro de uma cidade. A fórmula foi um dos aspectos
discutidos na noite da última quarta-feira pela
engenheira civil Giovana Ulian, doutora em Urbanismo
pela Universidad del Bío-Bío (UBB Chile).

Ela apresentou o tema Inteligência Urbana e a Cidade
do Futuro em palestra promovida pela Sociedade dos
Engenheiros e Arquitetos de Santa Cruz do Sul
(Seasc) e Sindicato da Indústria da Construção Civil
do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), no auditório da
Associação de Entidades Empresariais (Assemp).

Com vivência de 14 anos na área, Giovana motivou os
líderes locais a buscarem soluções para o município.
"O propósito é ajudar a pensar em um projeto de futuro
para a cidade a longo prazo." De acordo com ela, é
comum haver uma preocupação em resolver somente
questões pontuais.

"É preciso focar no importante para que o urgente
apareça menos com o passar do tempo. A gente não
consegue resolver os problemas da cidade em cinco
anos. É preciso pensar em um período de dez, 15
anos, e definir metas", ensina.

Por isso, conforme a engenheira, é preciso trabalhar
os campos em conjunto. "Não poderemos escolher
estar de um lado ou de outro. É preciso ter as duas
coisas, uma visão do todo, enxergar a direção que se
quer seguir. Isso, sim, é importante." Nessa
matemática, Giovana acredita ser ideal investir 80%
naquilo que contém importância para a cidade e
apenas 20% no que é urgente.

Seguindo exemplos

Para a apresentação em Santa Cruz, Giovana Ulian
comentou intervenções em Lajeado, Caxias do Sul e
Joinville (SC) que têm o envolvimento dela. Esses
trabalhos seguem em andamento e prometem novos
cenários para os municípios. Já por aqui, a engenheira
deve voltar ao longo do ano para apresentar uma
proposta de trabalho e ainda realizar um evento com
rodada de sugestões sobre a Santa Cruz do futuro.

De acordo com ela, o município tem todos os
elementos para ser uma cidade melhor. Tamanho,
alinhamento cultural, traçado urbanístico existente e

autonomia econômica são apenas alguns dos fatores
positivos.

"Para fazer acontecer só depende de nós. Sempre se
acha que tudo depende da Prefeitura, mas são os
empresários que permanecem, gestão após gestão.
Todos nós queremos a mesma coisa. Assim fica muito
mais fácil provocar o movimento. O guarda-chuva é o
mesmo: a motivação a partir da simplicidade."

Site:

http://www.gaz.com.br/conteudos/regional/2019/04/25/14

4553-

a_cidade_do_futuro_exige_foco_no_que_e_importante.h

tml.php
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