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Uma pinacoteca entre chaminés 
' Além de ser um dos maiores 
polos industriais do Pais e co-
nhecida também pelas greves, 
São Bernardo do Campo nâo des-
cuida da área de arte: inaugurou-
se há dias a sua Pinacoteca, que 
reúne 79 obras avaliadas em Cr$ 7 
milhões. 

Em prédio autônomo, o novo 
local de exposições — Centro Cul-
tural do bairro Assunção — aten-
de aos mais modernos requisitos 
funcionais, atestados pelos pró-
prios artistas-expositores, tornan-
do-o uma atração a mais para 
seus moradores e visitantes. 

O prefeito Tito Costa e seu se-
cretário de Educação, Cultura e 
Esportes, Fernando Leça, assi-
nalam que empresários, indus-
triais e a comunidade de São Ber-
nardo colaboraram para con-
cretizar o projeto da Pinacoteca. 
Eles salientam que o setor cul-
tural é ponto importante em sua 
gestão. Na semana retrasada, foi 
inaugurada a terceira biblioteca 
pela atual administração e a ci-
dade conta agora com seis uni-
dades. Isso significa, explicam, 
que a recomendação da Unesco — 
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uma biblioteca para cada 70 mil 
habitantes — está sendo plena-
mente atendida por São Bernardo, 
hoje com uma população de quase 
420 mil habitantes. 

O atual acervo de 79 pinturas, 
desenhos, esculturas e gravuras 
inclui obras de diversos artistas, 
como Agenor, Marysia Portinari, 
Odila Mestriner. Maty Vitart, 
Iwao Nakajima, Elias Luiz, 
Ferraz, Pellegatta, Charbel, 
Arlindo Castellane, Borghese, 
Durval Pereira, Waldeci e Wal-
domiro de Deus. Outras doações 
estão sendo esperadas. 

Tito Costa diz que somente nos 
últimos quatro anos foram 
realizadas em São Bernardo 260 
exposições, delas participando 334 
artistas em 25 espaços culturais, 
alguns nada convencionais — 
como Mercado Municipal, praças 
públicas, feiras-livres e sindi-
catos, para tornar a arte mais 
popular e conhecida. 

Além do acervo permanente, es-
tá aberta no Centro Cultural de 

Assunção uma exposição com 
obras de 31 artistas, que poderão 
ser vistas até 31. Os trabalhos es-
tão à venda, mas exclusivamente 
(no caso de aquisição) para serem 
incorporados ao acervo da Pi-
nacoteca de São Bernardo. 

Alguns dos expositores: Alde-
mir, Antonio Vitor, Calabrone, 
Caciporé, Grudzinsky, Maria 
Bonomi, Paulo Chaves, Pennac-
chi, Ortolani, Sacilotto, Sinval, 
Tomie Ohtake, Ubirajara Ribeiro, 
Vlavianos e Wesley Duke Lee — 
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