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1° fórum Bim Sinduscon-RS
 

ZERO HORA / RS - CLASSIFICADOS - pág.: 110. Sáb, 19 de Janeiro de 2019
SINDUSCON - RS

Site: http://flipzh.clicrbs.com.br/jornal-

digital/pub/gruporbs/?numero=2020133#page/1
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Sinduscon e IAB criticam demora em iniciar
a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre

 

JORNAL DO COMÉRCIO / ON LINE / RS. Qui, 10 de Janeiro de 2019
SINDUSCON - RS

Sinduscon e IAB criticam demora em iniciar a revisão
do Plano Diretor de Porto Alegre Legislação em
debate rege as diretrizes pra planejamento da cidade e
deve ser revisada a cada 10 anos CLAITON
DORNELLES /JC Bruna Suptitz A revisão do Plano
Diretor, que deve obrigatoriamente ser feita ao menos
a cada 10 anos nos municípios com mais de 20 mil
habitantes, tem de ser precedida de audiências
públicas e debates com a participação da população e
de entidades representativas da sociedade. A um ano
de encerrar o prazo para Porto Alegre apresentar a
revisão, o debate público não começou e está
atrasado se comparado às edições anteriores. A
proposta aprovada pelos vereadores em 1999 teve
seu primeiro debate seis anos antes, em 1993, durante
o 1º Congresso da Cidade. O plano de 2010 foi
precedido de ao menos cinco anos de discussão com
a sociedade. "Entendo que (o debate) vai ser bem
mais focado (agora) que anteriormente", avalia José
Luiz Fernandes Cogo, Secretário Adjunto da
Secretaria do Meio Ambiente e da Sustentabilidade
(Smams), justificando o prazo curto - a proposta,
segundo ele informa, deve ser enviada pelo Executivo
à Câmara Municipal até julho de 2020. Ainda assim,
Cogo reconhece que o tema não entrou em pauta
antes devido à reorganização da prefeitura, que
passou por diferentes reformas administrativas desde
a aprovação do plano vigente, há nove anos. Ele cita a
extinção da Secretaria Municipal de Planejamento em
2013 - o Plano Diretor era antes uma atribuição
exclusiva dessa pasta, que existia desde 1975. Na
gestão de José Fortunati (PSB, à época no PDT), a
pasta se transformou em Secretaria de Urbanismo. Em
2017, uma nova alteração na estrutura administrativa
municipal dividiu a secretaria em duas, ficando parte
das atribuições vinculadas à Smams e outra à
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
(SMDE). "Embora já esteja estabelecido que quatro
anos depois de o plano ser terminado ele tem que ser
revisado, não se conseguiu manter uma estrutura de
equipe para fazer essa análise, que deveria ter se
iniciado em 2014", observa Cogo. Para o arquiteto
Antonio Carlos Zago, que presta consultoria ao
Sindicato das Indústr ias da Construção Civi l
(S induscon-RS) ,  o  Poder  Púb l i co  não  dá
"protagonismo" ao planejamento urbano em Porto
Alegre, o que prejudica o debate. "Está comprovado
que precisa de mais tempo porque as discussões
anteriores foram dessa forma", compara. O arquiteto
entende que o Plano Diretor "não é um processo

estanque, que faz agora e daqui a 10 anos revisa.
Quando lança a legislação, tem que estabelecer as
medições de parâmetros atingidos ou não, fazer a
gestão, modificações urgentes que precisam ser
implantadas. É um processo dinâmico". Por isso, Zago
defende que não se faça agora uma revisão profunda
na proposta de 2020, devido ao curto prazo.
"Precisamos criar as soluções para ter uma cidade
capaz de absorver desenvolvimento, em todos os
aspectos. E, em torno disso, fazer uma revisão forte e
profunda", indica. Para Rafael Pavan dos Passos,
presidente do departamento gaúcho do Instituto dos
Arquitetos no Brasil (IAB-RS), o Conselho do Plano
Diretor - do qual é integrante - não tem sido utilizado
para decidir como será conduzida a revisão. "Passou
pelo conselho somente uma apresentação do grupo de
trabalho responsável pela revisão. Mas não teve muita
diferença do apresentado no fim da gestão municipal
anterior", pontuou. Passos questiona a escolha do
Orçamento Participativo para debate do Plano de
Mobilidade - exigência federal a ser cumprida até abril
e um dos 12 eixos do Plano Diretor - em detrimento
dos demais  temas.  A lém d isso,  demonst ra
preocupação com a proposta de utilizar instrumentos
de participação digital, pois considera que não está
claro como seriam utilizados esses meios. - Jornal do
C o m é r c i o
(https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/politica/
2019/01/664879-sinduscon-e-iab-criticam-demora-em-
iniciar-a-revisao-do-plano-diretor-de-porto-alegre.html)

Site:

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

19/01/664879-sinduscon-e-iab-criticam-demora-em-

iniciar-a-revisao-do-plano-diretor-de-porto-alegre.html
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Prazo para revisar Plano Diretor é de um ano
 

JORNAL DO COMÉRCIO / RS - POLÍTICA - pág.: 17. Qui, 10 de Janeiro de 2019
ASSUNTO DE INTERESSE

Mudanças na estrutura administrativa da prefeitura de
Porto Alegre são apontadas como um entrave no
processo

A  r e v i s ã o  d o  P l a n o  D i r e t o r ,  q u e  d e v e
obrigatoriamente ser feita ao menos a cada 10 anos
nos municípios com mais de 20 mil habitantes, tem de
ser precedida de audiências públicas e debates com a
par t ic ipação da popu lação e  de ent idades
representativas da sociedade. A um ano de encerrar o
prazo para Porto Alegre apresentar a revisão, o debate
público não começou e está atrasado se comparado
às edições anteriores.

A proposta aprovada pelos vereadores em 1999 teve
seu primei ro debate seis anos antes, em 1993,
durante o 1º Congresso da Cidade. O plano de 2010
foi precedido de ao menos cinco anos de discussão
com a sociedade. "Entendo que (o debate) vai ser bem
mais focado (agora) que anteriormente", avalia José
Luiz Fernandes Cogo, Secretá rio Adjunto da
Secretaria do Meio Ambiente e da Sustentabilidade
(Smams), justificando o prazo cur to - a proposta,
segundo ele infor ma, deve ser enviada pelo Executivo
à Câmara Municipal até julho de 2020.

Ainda assim, Cogo reconhece que o tema não entrou
em pauta antes devido à reorganização da prefeitura,
que passou por diferentes reformas administrativas
des de a aprovação do plano vigente, há nove anos.
Ele cita a extinção da Secretaria Municipal de
Planejamento em 2013 - o Plano Diretor era antes
uma atribuição exclusiva dessa pasta, que existia
desde 1975. Na gestão de José Fortunati (PSB, à
época no PDT), a pasta se transfor mou em Secretaria
de Urbanismo.

Em 2017, uma nova al teração na estrutura
administrativa municipal dividiu a secretaria em duas,
ficando parte das atribuições vinculadas à Smams e
outra à Secretaria Municipal de Desenvolvimen to
Econômico (SMDE). "Embora já esteja estabelecido
que quatro anos depois de o plano ser terminado ele
tem que ser revisado, não se conseguiu manter uma
estrutura de equipe para fazer essa análi se, que
deveria ter se iniciado em 2014", observa Cogo.

Para o arquiteto Antonio Carlos Zago, que presta
consultoria ao Sindicato das Indústrias da Construção
Civil (Sinduscon-RS), o Poder Público não dá
"protagonismo" ao planejamento urbano em Porto
Alegre, o que prejudica o debate. "Está comprovado
que precisa de mais tempo porque as discussões

anteriores foram dessa forma", compara.

O arquiteto entende que o Plano Diretor "não é um
processo estanque, que faz agora e daqui a 10 anos
revisa. Quando lança a legislação, tem que
estabelecer as me dições de parâmetros atingidos ou
não, fazer a gestão, modificações urgentes que
precisam ser implantadas. É um processo dinâmico".

Por isso, Zago defende que não se faça agora uma
revisão profunda na proposta de 2020, devido ao curto
prazo. "Precisamos criar as soluções para ter uma
cidade capaz de absorver desenvolvimen to, em todos
os aspectos. E, em tor no disso, fazer uma revisão
forte e profunda", indica.

Para Rafael Pavan dos Passos, presidente do
departamento gaúcho do Instituto dos Arquitetos no
Brasil (IAB-RS), o Conselho do Plano Diretor - do
qual é integrante - não tem sido utilizado para deci dir
como será conduzida a revisão. "Passou pelo
conselho somente uma apresentação do grupo de
trabalho responsável pela revisão. Mas não teve muita
diferença do apresentado no fim da gestão municipal
anterior", pontuou.

Passos quest iona a escolha do Orçamento
Participativo para debate do Plano de Mobilidade -
exigên cia federal a ser cumprida até abril e um dos 12
eixos do Plano Diretor - em detrimento dos demais
temas. Além disso, demonstra preocupação com a
proposta de utilizar ins trumentos de participação
digital, pois considera que não está claro como seriam
utilizados esses meios.

5



ZERO HORA / RS - ARTIGO - pág.: 20. Qua, 9 de Janeiro de 2019
SINDUSCON - RS

6



UM SÍMBOLO MAIS PRÓXIMO
 

ZERO HORA / RS - ARTIGO - pág.: 20. Qua, 9 de Janeiro de 2019
SINDUSCON - RS

CARLOS PAIXÃO CÔRTES

É com expectativa que vejo sendo oportunizada pelo
jornalista Tulio Milman, para manifestação de opiniões,
a possibilidade de escolha de nova morada para a
estátua do Laçador, obra do Escultor dos Pampas,
Antônio Caringi.

A estátua que, desde setembro de 1958, localizava-se
no Largo do Bombeiro, junto ao início da Avenida
Ceará, mudou-se para próximo ao terminal 2 do
aeroporto Salgado Filho, em março de 2007, para
construção de um viaduto, que ainda não está
disponível para uso pela população de Porto Alegre. A
ideia era que o Laçador conti- nuasse saudando o
visitante que chegasse à capital rio-grandense.

Em uma grande operação técnica, o atual símbolo do
Estado do Rio Grande do Sul foi transladado para o
Sítio do Laçador, estabelecido em uma Coxilha do
Laçador,  com um Recanto da Tradição em
homenagem ao Grupo dos Oito, um Largo dos
Gaúchos com a rosa dos ventos e uma plataforma
cívica para acendimento da Chama Crioula, tendo
disponível um estacionamento próprio.

Apesar do bonito local, infelizmente a população não
adotou o sítio como ponto de convivência. Não houve
um fluxo de pessoas que justificasse instalar um
estabelecimento comercial que possibilitasse ao
visitante do ponto turístico, comprar uma água mineral.
A ausência possibilitou inclusive depredações.

Com a necessária remoção do local para realização
dos serviços de restauro da escultura, que está sendo
coordenada pe lo  S induscon-RS,  os órgãos
governamentais, consultando a população, poderiam
escolher uma nova morada que aproximasse esse
símbolo tanto dos gaúchos quanto dos visitantes de
Porto Alegre. É uma oportunidade para estarmos mais
próximos do símbolo que nos representa.

Trago esta contribuição em memória de meu pai,
Paixão Côrtes, que teve a oportunidade de posar para
o artista realizar os traços que deram origem à obra, e
deste recebeu informalmente o zelo carinhoso pela
estátua.

Nós, gaúchos, devemos esta aproximação com o
Laçador, como uma homenagem a Antônio Caringi, o
Escultor dos Pampas, com diversas outras obras
admiradas em todo o mundo, inclusive na nossa Porto
Alegre.

P r o f e s s o r ,  e n g e n h e i r o  a g r ô n o m o
p a i x a o c @ t e r r a . c o m . b r

CARLOS PAIXÃO CÔRTES

Site: https://flipzh.clicrbs.com.br/jornal-

digital/pub/zh/index.jsp#page/1

7

https://flipzh.clicrbs.com.br/jornal-digital/pub/zh/index.jsp#page/1
https://flipzh.clicrbs.com.br/jornal-digital/pub/zh/index.jsp#page/1


JORNAL DO COMÉRCIO / RS - pág.: 07. Ter, 8 de Janeiro de 2019
SINDUSCON - RS

8



FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AQUI ESTÃO OS SINDICATOS QUE

LUTAM PELAS INDÚSTRIAS
GAÚCHAS. Valorize a entidade que

representa a sua empresa.
 

JORNAL DO COMÉRCIO / RS - pág.: 07. Ter, 8 de Janeiro de 2019
SINDUSCON - RS

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL

AQUI ESTÃO OS SINDICATOS QUE LUTAM PELAS
INDÚSTRIAS GAÚCHAS.

Valorize a entidade que representa a sua empresa.
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O Laçador precisa se mudar e eu sei para
onde

 

ZERO HORA / RS - NOTICIAS - pág.: 02. Seg, 7 de Janeiro de 2019
COLUNAS

TULIO MILMAN

Símbolo da Capital, o Laçador perdeu imponência e
relevância depois que foi jogado para o acostamento.
Antes, quando ainda estava no centro da avenida, era
visão obrigatória. Agora, só girando pescoço. Parece
também que encolheu. Ficou acanhado, mais baixo.

Na época, compreendi e apoiei os motivos que
levaram ao deslocamento da obra de Antônio Caringi.
Era preciso construir um viaduto. Mas o resultado foi
péssimo. Ainda bem que alguém se preocupa. Merece
aplauso a campanha do Sinduscon, que organiza a
restauração da estátua que teve Paixão Côrtes como
modelo.

Depois de restaurado, o ideal é que o Laçador
voltasse para o seu lugar original. Como demolir o
viaduto seria caro, trabalhoso e polêmico, só vejo um
outro endereço em Porto Alegre para onde a estátua
poderia ser levada. Um local central e democrático,
frequentado por gente de todos os jeitos e de todos as
origens: a Redenção.

Se o Laçador for levado ao parque mais querido da
Capital, recuperará a dignidade perdida. Lá, voltará a
ser fotografado e admirado. Será ponto de referência e
de encontro. Hoje, onde está, parece um incômodo.
Uma peça velha que ficou sem lugar na reforma da
casa. Porto Alegre e o Rio Grande merecem mais.

Efeito Orloff

Governar pelo Twitter, no começo da era Trump, era
charmoso e divertido. Com o tempo, se transformou
em folclore e em dor de cabeça, pelo personalismo e
pela falta de unidade na comunicação do governo.

Prioridades claras 1

Além de demorar  demais para nomear seu
secretariado, agora Eduardo Leite dispensa dois
integrantes da equipe que resolveram terminar seus
mandatos na Assembleia antes de assumir.

Fica o recado: fim de legislatura é mais importante do
que começo de governo.

Prioridades claras 2

O governador Eduardo Leite deveria agradecer ao
governo Bolsonaro.

As trapalhadas de lá ofuscam as daqui.

Bloco do cada um por si

Sem nenhum prejuízo às críticas que vem recebendo,
o chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, acertou em um
ponto. Inseriu o Brasil no verdadeiro debate mundial
de hoje: globalização X nacionalismo. Ao optar pelo
segundo, se alinha aos Estados Unidos.

Só que, nesse caso - e por motivos óbvios -,
alinhamento significa isolamento. Funciona bem para
quem é gigante.

INFORME ESPECIAL

Site: http://flipzh.clicrbs.com.br/jornal-

digital/pub/gruporbs/?numero=2020104
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Novos valores do CUB no RS (ÚLTIMAS)
 

POLIBIO BRAGA / RS. Qua, 2 de Janeiro de 2019
SINDUSCON - RS

Polibio Braga

O Sinduscon-RS 

divulgou hoje (2.1.2019) o CUB/m² - Custo Unitário
Básico por metro

quadrado de construção do mês de dezembro de
2018, com base na NBR 12.721/2006.

Os materiais de construção que mais subiram em
dezembro último são: Tinta látex

PVA (4,11%), Tijolo 9 cm x 19 cm x 19 cm (3,45%),
Fechadura para porta Interna,

em ferro, acabamento cromado (2,53%), Bloco de
concreto sem função estrutural

19 x 19 x 39 cm (2,52%) e Aço CA-50 Ø10 mm
(1,42%). Já os materiais de

construção que apresentaram as maiores reduções de
preços no mesmo período são:

Emulsão asfáltica impermeabilizante (-1,24%), Tubo
de PVC-R rígido reforçado

para esgoto Ø 150 mm (-0,87%) e Janela de correr
tamanho 1,20m x1,20m em ferro

(-0,37%).

No acumulado de 2018, os materiais de construção
que mais

subiram foram: Bloco de concreto sem função
estrutural 19 x 19 x 39 cm

(25,62%), Esquadria de correr tamanho 2,00 x 1 ,40m ,
em alumínio (24,94%),

Tinta látex PVA (18,64%) e Vidro liso transparente 4
mm (11,24%). No mesmo período, os materiais de
construção

que apresentaram as maiores reduções de

preços foram: Bacia sanitária branca com caixa
acoplada (-10,39%), Disjuntor

tripolar 70 A (-5,55%), Telha fibrocimento ondulada 6
mm(-2,65%) e Placa

cerâmica (azulejo) 3Ocm x 4Ocm, PB II (-1,05%).

Site:

http://blogdopolibiobraga.blogspot.com/2019/01/novos-

valores-do-cub-no-rs.html
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SINDUSCON-RS divulga novos valores do
CUB

 

O SUL / RS / ONLINE - NOTICIAS. Qua, 2 de Janeiro de 2019
SINDUSCON - RS

O Sinduscon-RS divulgou hoje (2.1.2019) o CUB/m² -
Custo Unitário Básico por metro quadrado de
construção do mês de dezembro de 2018, com base
na NBR 12.721/2006. Os materiais de construção que
mais subiram em dezembro último são: Tinta látex
PVA (4,11%), Tijolo 9 cm x 19 cm x 19 cm (3,45%),
Fechadura para porta Interna, em ferro, acabamento
cromado (2,53%), Bloco de concreto sem função
estrutural 19 x 19 x 39 cm (2,52%) e Aço CA-50 Ø10
mm (1,42%). Já os materiais de construção que
apresentaram as maiores reduções de preços no
m e s m o  p e r í o d o  s ã o :  E m u l s ã o  a s f á l t i c a
impermeabilizante (-1,24%), Tubo de PVC-R rígido
reforçado para esgoto Ø 150 mm (-0,87%) e Janela de
correr tamanho 1,20m x1,20m em ferro (-0,37%).

No acumulado de 2018, os materiais de construção
que mais subiram foram: Bloco de concreto sem
função estrutural 19 x 19 x 39 cm (25,62%), Esquadria
de correr tamanho 2,00 x 1 ,40m , em alumínio
(24,94%), Tinta látex PVA (18,64%) e Vidro liso
transparente 4 mm (11,24%). No mesmo período, os
materiais de construção que apresentaram as maiores
reduções de preços foram: Bacia sanitária branca com
caixa acoplada (-10,39%), Disjuntor tripolar 70 A (-
5,55%), Telha fibrocimento ondulada 6 mm(-2,65%) e
Placa cerâmica (azulejo) 3Ocm x 4Ocm, PB II (-
1,05%). CUB (Custo Unitário Básico) Sinduscon-RS

Site: http://www.osul.com.br/sinduscon-rs-divulga-

novos-valores-do-cub-4/
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CUB - RS - NOVEMBRO
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