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Editorial
 A Praça Pinheiro 

Machado tem tanta his-
tória que resolvemos 
editar mais uma matéria 
sobre este espaço públi-
co, ela já foi conhecida 
como a “Praça do Jaca-
ré”, muitos chamam de 
Praça da Catedral e o 
conteúdo de hoje recor-
da fatos sobre este casal 
de répteis que já habitou 
o lago da praça e tam-
bém editamos uma linha 
do tempo que relembra 
fatos históricos da pra-
ça. Confi ra, fi cou bem 
interessante. 

Os índios que vive-
ram em solo missionei-
ro foram reverenciados 
durante dois desfi les de 
escolas de samba do Rio 
de Janeiro e de São Pau-
lo. Elaboramos um con-
teúdo explicando como 
foram os dois desfi les, 
confi ra na página três 
desta edição.

Foi aberta a Semana 
de Conscientização so-
bre a Síndrome de Down 
e elaboramos uma ma-
téria na página quatro, 
abordando o assunto. 
Em Santo Ângelo, um 
dos exemplos de supe-
ração em relação à sín-
drome é da jovem Luana 
Dallacorte de Moura e a 
matéria que o Jornal O 
Mensageiro fez com ela, 
viralizou nas redes so-
ciais e foi compartilhado 
até pelo “Quebrando o 
Tabu”, confi ra!

Ontem foi o Dia In-
ternacional da Mulher. 
Em Santo Ângelo foi 
aberta a programação do 
mês, saiba mais sobre o 
assunto na página cinco. 

Encontre ainda a 
matéria que relembra os 
90 anos da Acisa, além 
dos principais fatos que 
são destaque nesta se-
mana. Uma boa leitura 
e um ótimo fi nal de se-
mana!

 Retrato cotidianoRetrato cotidiano Notas

            
Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SÁB

MÁX.

MÍN.

22°
21°

25 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

24°
20°

4 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

25º
19°

22 mm

8/3/2019 - 14h
1° Prêmio -  4.559
2° Prêmio -  5.406
3° Prêmio -  7.047
4° Prêmio -  7.079
5° Prêmio -  7.224
6° Prêmio -  1.315

8/3/2019 - 18h
Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

Michael Garcia

A chuva da quarta-feira, dia 6, arrastou uma caixa com livros, re-
vistas e jornais para um bueiro que fica na esquina da Avenida Getúlio 
Vargas e Rua Abelardo F. A. Campos.  

O fato ilustra o Retrato Cotidiano e foi fotografado na manhã da 
quinta-feira, quando a caixa ainda permanecia no local. Entre as obras, 
livros sobre futebol, autoajuda, Livro dos Sonhos, entre outros títulos.

 A “Boca-de-lobo” em que os livros estavam, fica a poucos metros 
de um local onde a água acumula na Avenida Getúlio Vargas invadindo 
estabelecimentos comerciais. 

“CHUVAS DE MARÇO”
 Segundo a Defesa Civil de Santo Ângelo, a chuva da quarta-feira, 

que arrastou a caixa, chegou ao acumulado de 25 milímetros. 
Além disso, alguns pontos do munícipio também tiveram registro de 

granizo. Para este final de semana, o tempo ainda se manterá instável, 
existem alertas para a possibilidade de chuva forte e volumosa, granizo, 
raios e ventos fortes no Estado do Rio Grande do Sul.

A instabilidade é motivada pela presença de um sistema de baixa 
pressão atmosférica que se organizou sobre o Sul do Brasil e entre o 
norte da Argentina e o Paraguai, além da entrada de uma frente fria no 
Estado.

“Livros água abaixo”

Campanha de 
empoderamento da mulher

A Faculdade CNEC Santo Ângelo propôs o debate 
acerca dos desafi os enfrentados pelas mulheres nas 
suas carreiras profi ssionais, e o equilíbrio necessário 
com as rotinas pessoais, que muitas vezes incluem 
fi lhos e diversas outras atividades. A ação aconteceu 
na noite da última quinta-feira, dia 7. O evento abriu 
a programação pensada para marcar a data de 8 de 
março, Dia Internacional da Mulher na CNEC San-
to Ângelo.   A noite contou ainda com o lançamento 
da Campanha “Lugar de Mulher é onde ela quiser”, 
iniciativa da CNEC Santo Ângelo, por meio da Facul-
dade e Colégio Cenecista Sepé Tiaraju. 

Brechó Lar da Menina 
O tradicional Brechó Lar da Menina acontece na 

próxima quarta-feira, dia 13 de março. A ação será 
realizada das 8h às 15h, sem fechar ao meio-dia. Os 
organizadores destacam ainda que devem ser leva-
das sacolas. Mais informações podem ser obtidas di-
retamente no Lar da Menina de Santo Ângelo.

Exposição Fotográfica 
“Missões Jesuíticas” 

A Exposição Fotográfi ca “Missões Jesuíticas” 
será aberta no próximo dia 12, na URI Santo Ân-
gelo. A Exposição terá 30 fotos e estará no Atelier 
Livre do curso de Arquitetura e Urbanismo, no sub-
solo do prédio 20 do Câmpus, até o dia 31 de março. 
Após esta data, percorrerá vários municípios mis-
sioneiros do Brasil, Argentina e Paraguai.

Para esta exposição foi escolhida uma mescla de 
trabalhos, com a participação de fotógrafos premia-
dos nacional e internacionalmente, como também 
profi ssionais de outras áreas, amantes da fotografi a, 
muitos deles residentes na região missioneira.

Primeira parcela do IPTU 
vence na segunda 

Na próxima segunda-feira, dia 11, vence a pri-
meira parcela do Imposto Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU) de Santo Ângelo. Neste ano os carnês 
foram entregues via Correios no mês de janeiro e 
os proprietários de terrenos baldios devem retirar o 
seu carnê no Setor Tributário, no Espaço Cidadão, 
na Rua Antunes Ribas, 1134 – em frente à Câmara 
Municipal de Vereadores. 

O boleto também pode ser emitido no site do 
município https://bit.ly/2H7HFio, no portal do 
contribuinte, na aba emissão do IPTU, onde deve 
ser digitada a matrícula, a unidade do imóvel, para 
assim, gerar o boleto para pagamento. De acordo 
com o secretário Municipal da Fazenda, Luis Alber-
to Voese, o IPTU obteve um reajuste monetário de 
4,02% corrigido pelo Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), medido de dezembro de 2017 
até novembro de 2018.

Material de divulgação

Nova
6/3 a 13/3

Crescente
14/3 a 19/3
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Ofertas válidas para este final de semana, nos Supermercados 
COTRISA de Santo Ângelo, Entre-Ijuís e São Miguel das Missões.

Fotos meramente ilustrativas. Salvo erros de impressão. 
Encomendas pelos fones: 3312-4159 e 3312-2369

TEMOS CONVÊNIO COM: Sindicato dos Professores Municipais -Sindicato dos Municipários

CERVEJA SCHIN
1L

R$ 4,69

ALIMENTO P/CÃES 
STREET DOG 7KG

R$ 18,99

ERVA MATE SEIVA PURA 
1KG

R$ 9,99

COXA E SOBRECOXA
KG

R$ 5,69

AÇÚCAR GLOBO
5KG

R$ 9,99

AÇÚCAR GLOBO
5KG

MASSA CASEIRA 
PASTAMIA 400G 

R$ 2,15

PERNIL SUÍNO 
RESFRIADO KG

R$ 9,99

NOPERNIL SUÍNO

(COTRISA CONDE)

CERVEEJA SCHINEJA

Meio AmbienteCarnaval

A Mangueira do Rio conquistou o 
público com a bandeira dos negros, 
índios e pobres do Brasil. O enredo 
exaltou fatos históricos marcados por 
confl itos e contados com menos ênfa-
se nos livros de história. Sendo assim, 
também trouxe para a avenida o herói 
missioneiro “Sepé Tiaraju” e lembrou 
da Guerra Guaranítica. A mangueira 
também fez uma crítica explícita ao 
período de ditadura no Brasil. 

A Acadêmicos da Tucuruvi de São 
Paulo fez menção ao direito de igual-
dade e também lembrou das Missões 
em uma das alas e alegorias. A ala 
“Catequização: Resistir para existir” 
desfi lou com o Tripé  Cruz Missioneira 

e causou repercussão nos Municípios 
das Missões, que cultivam a tradição 
da Cruz Missioneira.

CARNAVAL EM SANTO ÂNGELO
Em Santo Ângelo será realizada 

uma festa popular na Avenida Venân-
cio Aires, em 21 de março. Na noite de 
quinta-feira, dia 7, no Salão Panorâ-
mico do Clube Gaúcho, foi realizado 
o lançamento do Carnaval do Muni-
cípio. Este evento carnavalesco tem o 
apoio da Prefeitura de Santo Ângelo, 
Câmara de Vereadores, Liga Indepen-
dente das Escolas de Samba de Santo 
Ângelo e empresários responsáveis 
pela realização do evento. 

A história dos povos 
indígenas das 

Missões é lembrada 
no Carnaval do Rio 

e de São Paulo 
A história dos povos indígenas e de Sepé Tiarajú foram exal-

tadas, tanto no carnaval da Escola de Samba Campeã do 
Rio de Janeiro, Estação Primeira de Mangueira, quanto da 
Acadêmicos do Tucuruvi de São Paulo. Consequentemente, 

acontecimentos e fatos históricos como a Guerra Guaranítica 
e as Missões Jesuíticas ilustraram os desfi les. 

Dhavid Normando/Riotur

Reprodução vídeo / Rede Globo

Comissão de frente da Mangueira (RJ)

Ala “Catequização: Restituir para Existir” da Acadêmicos da Tucuruvi (SP)
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Inclusão

Reprodução/Facebook

A história de superação e desafios 
de Luana Dallacorte de Moura, jovem 
de 24 anos com Síndrome de Down e 
que se formou em Fisioterapia pela Fa-
culdade CNEC Santo Ângelo, ganhou 
repercussão nacional.

 A matéria produzida pelo Jornal O 
Mensageiro, as vésperas da Semana de 
Conscientização sobre a Síndrome de 
Down, fez tanto sucesso nas redes so-
ciais, que inclusive foi repercutida por 
páginas como “Quebrando o Tabu”. 

Famosa por ser uma página ativis-
ta, o “Quebrando o Tabu”, possui mais 
de dez milhões de curtidas, somente no 
Facebook.

Nesta página, a história sobre a jo-
vem que se formou em Fisioterapia ob-
teve mais de 44 mil curtidas, quase 10 
mil compartilhamentos, além de cente-
nas de comentários positivos. 

Além disso, a matéria “Luana pode 
ser a primeira brasileira com Síndrome 
de Down a colar grau em Fisioterapia”, 
foi replicada por site de rádios, páginas 
especializadas sobre o assunto, e, entre 
os usuários de redes sociais de todo o 
Brasil. 

Aliás, o conteúdo completo pode ser 
lido no site do Jornal: www.jom.com.br.

SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO 
SOBRE A SÍNDROME DE DOWN 
SEGUE ATÉ DIA 31

A Semana de Conscientização sobre 
a Síndrome de Down, iniciou na última 
quarta-feira, dia 6 e vai até o próximo 
dia 31 de março.  Com o tema “Além do 
Olhar”, as atividades lembrarão o Dia 
Internacional da Síndrome de Down, 
que acontece no dia 21 de março. A 
programação  envolve a educação, saú-
de, qualidade de vida e o combate ao 
preconceito.

A atividade que abriu a programa-
ção na quarta é o Cinema Móvel do 
SESC, onde uma tela inflável irá per-
correr até o dia 21 de março (exceto sá-
bados, domingos e no dia 15 de março), 
as escolas da cidade que estão cadas-
tradas no projeto. Será exibido para os 
alunos de cada educandário, um audio-
visual de 60 minutos sobre a Síndrome 
de Down. (A programação da Semana 
pode ser conferida no site do jornal O 
Mensageiro.)

A história que “viralizou”, na Semana de 
Conscientização sobre a Síndrome de Down
Foi aberta na última quarta-feira, dia 6, a Semana de Conscientização 

sobre a Síndrome de Down, com o tema “Além do Olhar”. Em Santo 
Ângelo, um dos exemplos de superação em relação à síndrome é da 
jovem Luana Dallacorte de Moura, que se formou em fi sioterapia 

pela Faculdade CNEC, dias antes do início da campanha. O jornal O 
Mensageiro inclusive produziu uma matéria sobre o fato, que viralizou 

nas redes sociais e foi compartilhado até pelo “Quebrando o Tabu”

Página “Quebrando o Tabu” que possui mais de dez milhões de “likes” repercutiu a 
matéria produzida pelo Jornal O Mensageiro

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

10/03 – Domingo - Brique da Praça: Banca 
de comercialização de camisetas da semana, 
calendários e cartilhas do Dauzito
17/03 – Domingo - Brique da Praça – 
Horário: 10 às 10h45min: Soltura de balões 
como marco da abertura ofi cial da Semana em 

Santo Ângelo. Manifestações de autoridades 
e apresentações artísticas. Banca de 
comercialização de camisetas e calendários. 
Haverá brinquedos infl áveis e distribuição de 
materiais de divulgação do seminário e sobre 
direitos das pessoas com Síndrome de Down.
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A Associação Comercial, 
Cultural, Industrial, Servi-
ços e Agropecuária de Santo 
Ângelo (ACISA) completou 
na última segunda-feira, dia 
4, 90 anos de atuação como 
representante da classe 
empresarial do Município. 
Neste mês de aniversário 
está apoiando e promoven-
do junto com o Lions Clube 

de Santo Ângelo a palestra 
com um dos maiores em-
presários do varejo gaúcho 
e fundador da Lebes, Otelio 
Drebes, que acontecerá no 
dia 19 de março, às 19h, no 
Salão Paroquial da Catedral 
Angelopolitana. A palestra 
integra a programação do 
aniversário do município e 
a comemoração dos 90 anos 

da ACISA. 
Já no dia 22 de março, 

junto ao baile do municí-
pio, será realizada uma ho-
menagem aos 90 anos da 
entidade no Clube Gaúcho, 
sendo que todo o resultado 
financeiro do baile, promo-
vido pelo Lions, será des-
tinado ao Hospital Santo 
Ângelo.

A entidade anuncia novidades, eventos e palestras no mês de aniversário

Cidade

ACISA completa 90 anos 
Pacto para o enfrentamento 
da violência contra a mulher 

Santo Ângelo entra no pacto nacional para o enfrenta-
mento da violência contra a mulher e nomeou no dia 8 de 
março, as entidades que farão parte de um fórum perma-
nente de políticas públicas – Pró Erradicação da Violência 
Contra a Mulher. O evento também foi marco de abertura da 
programação do mês da mulher em Santo Ângelo, campanha 
que  terá o seguinte slogan: Março é Mulher: Todos pelo fim 
da Violência contra a Mulher. 

Simone Lunkes que é a Coordenadora do Comitê de Po-
líticas Públicas para as Mulheres, no pronunciamento que 
fez, valorizou o trabalho de união entre as entidades repre-
sentadas naquele ato, reafirmando que são as guardiãs dos 
direitos das mulheres. Ela acredita que o fórum vai fortale-
cer os vínculos e buscar ações efetivas. “Este é só o início for-
mal, o trabalho ainda está mais adiante” completou Simone 
Lunkes. 

O Promotor de Justiça Criminal de Santo Ângelo, Rodri-
go Ballverdu Louzada lembrou que o Rio Grande está entre 
os estados brasileiros em que ocorrem mais atos de violência 
contra as mulheres. No Rio Grande do Sul foram registrados 
117 feminicídios em 2018, “nos precisamos de uma mudança 
de cultura que só virá com espaços como estes e pessoas com-
prometidas com a causa” fi nalizou o Promotor de Justiça. 

Também participaram do evento, o vice-prefeito Bruno 
Hesse, a vice-primeira-dama Ligia Hesse, o presidente da 
Câmara de Vereadores, Dionísio Faganello, o promotor de 
Justiça da Terceira Promotoria Criminal de Santo Ângelo, 
Rodrigo Ballverdú Louzada, o juiz da Segunda Vara Crimi-
nal, Carlos Adriano da Silva, e representantes de entidades 
que integram o Fórum.

AI PMSA/Fernando Gomes

Endereço: 
Rua dos Andradas, 947 

Centro - Santo Ângelo - RS
Fone: (55) 3312-2525      

9.9722-1919

HISTÓRIA E AÇÃO NO PRESENTE

Em 4 de março de 1929, em Santo Ângelo, 
era fundada por um grupo de empresários 
a Associação Comercial, Cultural, Industrial, 
Serviços e Agropecuária de Santo Ângelo 
(ACISA), uma associação sem fi ns lucrativos, 
com personalidade jurídica e de direito privado. 
O foco é trabalhar com atuação junto às esferas 
municipal, estadual e federal, buscando a defesa 
dos interesses dos associados e da comunidade 
em geral.

A ACISA, enquanto entidade representativa 
aposta num futuro melhor e acredita no potencial 
de seus associados. Segundo a atual diretoria as 
ações e projetos liderados pela ACISA ao longo 
dos anos conquistou a credibilidade necessária 
para a crescente entrada de novos sócios, 
deste modo, demonstra o fortalecimento da 
entidade, que promove e fomenta ações para o 
crescimento e desenvolvimento dos associados, 
através de eventos e palestras nas diferentes 
áreas de atuação.

A ACISA tem valorizado o trabalho de equipe 
e as atitudes de união entre as entidades e 

representativas em busca do desenvolvimento 
sólido para o município. Para o presidente da 
ACISA, Douglas Ciechowiez, são comemorados 
os 90 anos de muito trabalho voluntário. 

“Neste período, muitos empresários e 
colaboradores se desdobraram entre seus 
negócios e a entidade, fazendo de tudo para o 
crescimento do município e, por consequência, o 
meio onde vivem. Ao longo do tempo, tivemos 
que ter muito desprendimento para entender o 
todo, ter uma visão macro de tudo que acontece 
e principalmente, esperar os resultados de longo 
prazo. Nossa diretoria fi ca muito feliz em poder 
se doar diariamente aos mais variados temas, 
muitas vezes nosso trabalho não aparece, mas 
o importante é sabermos que este trabalho está 
sendo feito, pois temos a certeza que teremos 
um futuro melhor para nosso município e 
consequentemente aos nossos empreendedores. 
Por fi m, deixo uma frase: “Por vezes sentimos 
que aquilo que fazemos não é senão uma gota 
de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe 
faltasse uma gota. ‘Madre Teresa de Calcutá’”.

Evento aconteceu no Auditório do Ministério Público Estadual
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O jantar baile de posse da nova 
Patronagem do CTG 20 de Setem-
bro será neste sábado, dia 7. O ca-
sal que deixa o cargo é Antônio e 
Ronice Dahmer e quem assume é 
o casal Eduardo e Neusa Bechor-
ner, integrantes desta entidade 
desde o ano de 2006. A animação 
da festa que ofi cializa o início da 
nova gestão está marcada para 
iniciar às 20h30min e será anima-
da pelo grupo Ases do Fandango. 

Os ingressos podem ser adqui-
ridos antecipadamente, na porta-

ria do CTG, ao valor de R$ 25,00. 
Eduardo e Neusa Bechorner 

pretendem incentivar ações que 
valorizem a arte e a cultura, e nes-
te sentido valorizar a atuação das 
invernadas artísticas do CTG. As 
aulas de dança de salão que já es-
tão consolidadas todas as terças-
-feiras na sede do CTG, segundo 
o novo patrão, tem integrado a 
comunidade por meio da práti-
ca e do aprendizado das danças 
gaúchas. “Este é um exemplo de 
ação que ajuda a promover a cul-

tura e integra a população” disse 
Bechorner ao elogiar a atuação do 
CTG junto a comunidade. 

O casal reconhece que nas ges-
tões anteriores foi reestruturada a 
sede, foi feito um esforço de base 
para recuperar e resgatar aspectos 
importantes para o funcionamen-
to do CTG. No ano de 2019 pre-
tende investir em aspectos sociais 
e culturais dando seguimento ao 
processo de atuação do 20 de Se-
tembro Santo  Ângelo.

Tradição

Jantar baile de posse
Eduardo e Neusa Bechorner assumem a patronagem do CTG 20 de Setembro e hoje a noite 

na sede da entidade, será realizado um jantar animado pelo grupo “Ases do Fandango”

Marcos Demeneghi

Eduardo e Neusa Bechorner
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Praças da Cidade

Século XVIII - Praça da Redução Jesuítica de 
Santo Ângelo Custódio
1897- Um decreto político confere o nome de 
Praça Pinheiro Machado aquele espaço público. 
(Decreto 6 de 11 agosto de 1897. Artigo 3º)
1915 - Pedras Grês demarcam a área da praça 
e também é feito o plantio de árvores de modo 
mais planejado. (Nesta época o espaço servia de 
acampamento para carreteiros)
1917 - O calçamento das sarjetas foi concluído 
no ano de 1917, determinada pelo intendente 
da época, Álvaro Silveira. 
1925 - Foram realizadas as primeiras obras de 
ajardinamento, porém de modo incompleto. 
1932 - Reformulação executada pelo engenhei-
ro José Carlos Medaglia - Gestão do Prefeito 
Ulysses Rodrigues. Foi neste ano que a praça 
ganhou calçamento de concreto nas faces norte 
e um novo traçado que serviu de base para as 
futuras reformas. 
1934 - A praça ganha lajes de concreto nos pas-
seios públicos das faces, sul e oeste, bem como 
a substituição de árvores e término do ajardina-
mento e iluminação.  
1948 - Completado o calçamento nas faces sul 
e leste. 
1963 - Criação da fonte e do lago, novo projeto 
de ajardinamento e a implantação do largo cívi-
co. (Administração de Odão Felippe Pippi)
1968 - O lago já era habitado por jacarés. 
1996 - Reforma dos lagos, retirada do muro, 
colocação de grades no entorno do lago para 
evitar a fuga dos jacarés e criação do conceito 
de museu a céu aberto, no qual as pedras que 
pertenceram à antiga redução foram expostas 
na praça. 
2006 - O casal de Jacarés foi removido para o 
Mantenedouro de Fauna São Bráz em Santa Ma-
ria para que o lago fosse reformado. (29/07/2006)
2006/2007 - Criação do Museu a Céu Aberto da 
Redução Jesuítico-Guarani de Santo Ângelo Cus-
tódio, alusivo às comemorações dos 300 anos da 
redução (Janelas arqueológicas).
2006 e 2008 - Tadeu Martins elaborou o projeto 
de revitalização da Praça Pinheiro Machado com 
representações que promovem o resgate históri-
co das Missões Jesuíticas. 
2010 - Conclusão da obra e inauguração da pra-
ça tematizada, com novo piso que lembra o pa-
drão de calçamentos encontrados nos povoados 
missioneiros, erguidos os arcos dos trinta Povos 
Missioneiros, entre os arcos e a ponte do lago foi 
desenhado no piso em granito uma represen-
tação da Rosa dos Ventos. Depois do tradicio-
nal lago, com os dois chafarizes, a esquerda, foi 
construída uma estrutura que sustenta um sino 
em bronze com inscrições na língua guarani, 
nesta mesma direção existe a representação de 
uma fonte (com simbologia de purifi cação), na 
qual a água jorrava de uma pedra grês, (que não 
está ativa atualmente).

Praça em 1950 depois de consolidada a primeira grande 
reforma iniciada em 1932. Na década de 50 o calçamento de 
todas as faces (norte, sul, leste e oeste) já estava concluído

Jacaré-de-papo-amarelo que viveu por quatro décadas na 
Praça Pinheiro Machado. No ano de 2006, foi levado para o 

Mantenedouro de Fauna São Bráz em Santa Maria 

Foto que ilustrou um cartão postal feito no ano de 1973, alusivo 
aos 100 anos da cidade de Santo Ângelo

Praça fotografada do alto de uma escada magiro, registro feito 
pelo santo-angelense Paulo Leal

Durante mais de 40 anos um casal de jacarés morou 
na Praça Pinheiro Machado e a convivência da comu-
nidade com estes animais, fez história. O casal foi re-
movido do lago da Praça no dia 29 de julho de 2006 e 
encaminhado para o Mantenedouro de Fauna São Bráz, 
em Santa Maria. A fêmea tinha 1m57com e o macho 
1m18com. No ano de 2006, quando a remoção foi re-
alizada, o lago continha 49 tartarugas e vários peixes.

Segundo Santos Bráz, diretor do Mantenedouro São 
Bráz de Santa Maria, o casal de jacarés-de-papo-amare-
lo teve fi lhos e há cerca de dois anos, netos. No entanto, 
devido a idade avançada que possuíam, o velho casal de 
jacarés já morreu, mas deixou seus descendentes que 
atualmente estão no Mantenedouro em Santa Maria. 

Existem relatos de que o primeiro jacaré foi pescado 
no rio Itacurubi e deixado no lago da praça. O segundo 
jacaré, conforme relatos de um já falecido servidor pú-
blico, Tancredo de Amaral, foi trazido ainda fi lhote por 
uma criança que pediu cinquenta cruzeiros pelo animal, 
que teria sido adquirido e posto no lago, formando o ca-
sal que fez história na cidade.

A ação de retirada foi feita, segundo informações 
publicadas na imprensa da época, para que a reforma 
dos lagos pudesse ser realizada, afi rmando ainda que 
os animais voltariam para a praça, exceto as tartarugas. 
Porém, os jacarés nunca mais voltaram.

QUE DATA É ESTA?

Um dos caminhos internos da Praça Pinheiro Ma-
chado conserva o registro de uma obra que ocorreu no 
ano de 1932. O  número que pode ser observado na foto 
é um fragmento da frase que pode ser lida por completa 
pelo visitante ao caminhar pela calçada do lado leste da 
praça, onde se lê: “Executado pelo Dr. J.C.Medaglia na 
Administração de Dr. Ulysses Rodrigues / 1932”. 

Esta inscrição em pedras irregulares fazem referên-
cia a uma das obras que interferiram no traçado interno 
da praça. Nas reformas seguintes este trecho foi man-
tido, dada a referência histórica que proporciona aos 
visitantes.

Na série Praças da Cidade continuamos o resgate da história da Praça Pinheiro Machado, elaboramos uma linha do tempo para 
recordar o processo de transformação deste espaço público ao longo dos anos. Além disso, um breve resumo sobre a história dos jacarés e 

de uma curiosa inscrição conservada em um dos passeios internos da praça.

Pinheiro Machado: A praça que 
é a guardiã de nossa história 

Paulo Leal

Jacaré da praça Pinheiro Machado

Sino de Bonze com inscrição na Língua Guarani

Guilherme Rocha

Arquivo Histórico Municipal

Paulo Leal

Foto Litográfi ca LTDA

Paulo Leal

Marcos Demeneghi

LINHA DO TEMPO

Vista atual da Praça registrada pelas lentes de Guilherme Rocha
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