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apenas as molduras de enormes painéis, 
em que eram reproduzidos os nomes dos 
funcionários em metal. Tudo foi arrancado. 
A maior parte do reboco está fragilizada, 
desmancha-se ao menor toque. Um aparador, 
provavelmente da década de 1940 e entalhado 
em jacarandá, é a única peça original 
mantida quase intacta. Um cofre, dominado 
por camadas de poeira, jaz em um canto.

Desviando um pouco mais da sujeira, 
chega-se à escadaria que conduz ao terraço, 
exatamente sob a réplica da primeira 
funilaria que deu origem ao império de 
Abramo. A visão privilegiada da cidade, 
especialmente da Praça Dante Alighieri, 
da prefeitura e de parte do Parque Getúlio 
Vargas, contrasta com um cenário de 
calhas e sistemas de escoamento arcaicos, 
sem capacidade para controlar a água da 
chuva, pisos carregados de limo e concreto 
enegrecido.

– O principal problema a ser combatido 
agora são as infi ltrações, que já 
comprometem algumas partes da estrutura 
– explica Rossi, apontando para o piso.

É do topo também que percebe-se mais 
claramente o que a maioria dos passantes 
apressados lá embaixo negligencia: o centro 
da cidade necessita de uma revitalização 
urgente. Excesso de painéis publicitários, 
prédios com andares abandonados ou 
não ocupados (caso da Galeria Martinato, 
defronte ao Eberle), obras atrasadas 

na Praça, Júlio e Sinimbu infestadas de 
anúncios desordenados, a sensação de 
periculosidade a partir de determinados 
horários, tudo isso tem relação com a ideia 
que a maior parte da população faz do 
Centro: uma área somente de passagem, 
onde as pessoas trabalham, transitam, 
concluem tarefas, pegam ônibus para ir e vir 
e, ao fi nal do dia, abandonam. 

Se num passado relativamente recente, até 
meados dos anos 1970, as vitrines do Eberle 
eram um entre os tantos atrativos do Centro 
– à noite, inclusive – hoje nada mais na 
região possui esse caráter aglutinador, salvo 
atrações esporádicas em espaços como a Casa 
da Cultura, os clubes Juvenil e Juventude e a 
Catedral Diocesana.

– A recuperação do Eberle mexe com 
todo o Centro, tudo o que está ao redor dele 
começa a se movimentar para fi car mais 
atrativo também. É algo que já começa a ser 
percebido – avalia Michelin.

Um olhar mais apurado percebe que, 
mesmo lentamente, a área dá sinais de 
recuperação. Prédios históricos como o 
da Loja Magnabosco e do Supermercado 
Andreazza, na Júlio de Castilhos, exibem 
fachadas limpas, em acordo com a nova lei 
que regulamenta o tamanho de placas e 
anúncios publicitários. Em dezembro, quando 
acaba o prazo para o comércio se adequar 
à legislação, a quantidade de casarões 
escondidos que irá “ressurgir” deve mexer 

ainda mais com o sentimento de preservação. 
Algo que pode ser desenvolvido desde cedo, 
com a educação para o patrimônio. 

Questão de pertencimento – A poucas 
quadras do Eberle, um sobrado transformado 
em instituto cultural trabalha não apenas 
com questões relativas ao patrimônio. Busca, 
através de uma série de atividades, chamar 
atenção para a identidade das pessoas com 
seu entorno. Trata-se do Instituto Bruno 
Segalla, não por acaso um dos escultores 
e medalhistas mais reconhecidos da 
metalúrgica, falecido em 2001.

Uma das ações emblemáticas da casa, 
situada na Rua Andrade Neves, entre a 
Pinheiro Machado e a Bento Gonçalves, é o 
Projeto Onde Estou?, que propicia o diálogo 
das crianças e jovens com o patrimônio 
cultural. Desenvolvida em etapas, a iniciativa 
é direcionada a professores e alunos dos anos 
iniciais do ensino fundamental. Conforme 
a coordenadora pedagógica do instituto, 
Daniela Castilhos Pioner, a participação 
começa pela sensibilização do grupo de 
professores da escola inscrita. Após, uma 
turma da escola é escolhida para participar 
de ofi cinas e visitas mediadas. O professor da 
turma selecionada recebe material de apoio 
docente e, ao fi nal, é realizada uma exposição 
aberta à comunidade, com os trabalhos das 
turmas participantes.

– São discutidos os vínculos entre museu e 

escola, o museu como espaço de descoberta, 
além de refl exões sobre pertencimento, 
identidade, memória e patrimônio – resume 
Daniela. 

Recentemente, uma turma do 4º ano da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Fioravante Webber participou das atividades. 
Mais do que conhecer e reconhecer esculturas 
(como a da imigrante Gigia Bandera, mãe de 
Abramo Eberle, situada na Praça Dante), os 
alunos resgataram histórias que dialogam 
com todas essas questões: “Já vi essa 
escultura na praça” ou “minha avó trabalhou 
no Eberle”.

Essa aparente sensação de pertencimento 
e identifi cação tende a crescer, mesmo que 
todo o processo de recuperação do Eberle  
ainda não tenha data específi ca para começar. 
Qualquer intervenção de vulto depende 
agora de um consenso envolvendo Compahc, 
Câmara Municipal e proprietários, algo que 
pode se estender por mais alguns meses. 
Porém, tanto o arquiteto Celestino Rossi 
quanto o empresário João Luiz Michelin 
afi rmam que, dada a largada aos trabalhos, 
nada escapará a um prazo de quatro a cinco 
anos. É quando o quarteirão que envolve a 
velha metalúrgica deverá estar novamente 
em nível de igualdade com a imponência do 
palacete vizinho. 

Exatamente de onde Abramo e seus 
herdeiros observavam o império Eberle 
entrar para a história. 

A proposta é preservar 
100% da área visível e 
70% da área construída, 
afi rma João Luiz 
Michelin
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■ Confi ra uma 
galeria de fotos 
com detalhes 
do interior do 
prédio em cada 
pavimento.

■ Confira no 
infográfico detalhes 
do interior e 
do terraço da 
metalúrgica. A 
partir do terceiro 
pavimento, o 
cenário é de 
abandono

Arquiteto sugere que o pátio, parte do estacionamento e outros prédios 
menores do miolo sejam suprimidos para abrigar espaço de convivência 

Novo prédio comercial, com estrutura em vidro, deverá 
respeitar o nível da construção original, na altura do relógio
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