
PREFEITURA INAUGURA RESTAURAÇÃO DA HISTÓRICA CHAMINÉ

   

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Fundação Pró-Memória, inaugurou neste sábado (19)
a restauração da história chaminé do Parque Empresário Carlos Facchina. A chaminé é
considerada um símbolo do início da industrialização da cidade. “Preservar a história e seus
símbolos é garantir à cidade sua história e exemplos para as gerações futuras”, destacou o
prefeito Paulo Altomani.            Mesmo em tempos de crise financeira, graças a emendas de
vereadores, por iniciativa de Laíde das Graças Simões, foram investidos R$125 mil na obra. “A
chaminé é um símbolo da cidade. Vivi minha infância aqui perto, fiz questão de sensibilizar os
demais vereadores para a importância da preservação deste símbolo”, afirmou Laíde.
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  O presidente da Fundação Pró-Memória, Luis Carlos Triques, lembrou ainda o trabalho
conjunto para a restauração do monumento. “Tivemos a preocupação de manter todo o
aspecto original, garantindo a segurança da chaminé. Foi uma satisfação para todo a equipe da
Fundação participar deste processo”, disse Triques. 
 
   
 
  Já o secretário de Obras Públicas, Transporte e Trãnsito e Habitação, Márcio Marino,
salientou o empenho da equipe na execução do trabalho. “A Secretaria de Obras Públicas
acompanhou e teve dedicação no processo. Preservar nossa história é sempre uma satisfação
em nosso trabalho”, disse Marino. A empresa Forlight, vencedora da licitação, ergueu uma
estrutura com andaimes para a contenção estrutural e várias outras intervenções, como
restauro da base e tratamento de trincas e fissuras. Também foi instalado um novo para-raios.
“A parte destruída no topo foi atingida por um raio numa tempestade, o equipamento vai
proteger a torre ainda mais”, explicou Marino.
 
   
 
   O prefeito Paulo Altomani lembrou ainda que devem ser feitas novas intervenções no entorno
da chaminé. “Faremos ainda outras obras para que a área em torno da chaminé seja
verdadeiramente um parque, que sirva como lazer à população”, encerrou.
 
   
 
  Participaram ainda da solenidade o deputado federal Lobbe Neto; os secretários de Serviços
Públicos, Marcos Chireia, de Esportes, Antonio Rubens Valdo Ratti e do Trabalho, Hilário
Apolinário de Oliveira; representando a família Maffei, sócia da fábrica da antiga chaminé,
Nelson Maffei e Pedro Alfredo Maffei; o diretor da Defesa Civil, Pedro Caballero e o vereador
Ditinho Matheus.
 
   
 
  História - A chaminé tem 36,25 metros de altura e foi erguida em 1914, como parte do
complexo da fábrica montada pelo italiano Carlos Facchina, em parceria com a família
Giometti. Ambas famílias que chegaram à cidade na expansão econômica cafeeira do final do
século XIX e começo do século XX. 
 
   
 
  Desativada em 1960, a Facchina esteve fechada por muitos anos e entrou em estado de
abandono. Hoje como um monumento, a chaminé é uma homenagem ao trabalho e
contribuição dos imigrantes para a cidade. 
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