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O italiano SERGIO MARENCO nasceu em Santa Margherita Ligure, em 02 de 

setembro de 1930, filho de Alessandro Marenco e Gina Maltedo Marenco. Teve uma infância 
feita de renúncias, mais do que de abundâncias, época marcada pela guerra que não poupava 
ninguém. 

Herdeiro de uma família tradicional italiana CRESPI em fundir sinos, iniciada em Crema 
na Itália, por Domenico Crespi. Ao se mudarem para o Brasil, em 1958, trouxeram consigo a 
confiança empreendedora. 

Um adendo histórico é o período da imigração italiana, no século passado, de 1870 a 
1912, sendo o destino a América - em toda sua extensão; alguns preferindo América do Norte; 
mas, para os da Ligúria, a preferência foi a América do Sul. 

Ao conhecer a senhorita Giuseppina Crespi, filha de um fabricante de sinos de Crema - 
Itália - casou-se com ela em 1953, e este casamento determinou sua futura atividade. 
Estabeleceu-se com sua família em 1958 no Jardim Itapevi - Vila Santa Mônica, em Pirituba 
(zona Oeste da capital),onde havia casas e muitas chácaras. Sua moradia fora na antiga 
cocheira da fazenda Balthazar Fidélis, onde havia um imenso brejo, além do córrego Ribeirão 
Vermelho (hoje, rua de grande fluxo): no local, ocorriam diversas pescarias; entretanto, a 
ausência de eletricidade proporcionada a Sérgio Marenco o fazia fundir os sinos com lenha. 

Em uma época na qual que não havia asfalto nas ruas e nem infraestrutura, o 
transporte público coletivo também era inexistente: existia apenas a avenida Santa Mônica, em 
1965. Sérgio Marenco fazia o trajeto de sua casa até o Lago da Briga; fazia a trajetória da 
estrada de ferro a pé até o bairro da Lapa. Por meio de sua intercessão junto a autoridades, 
constituiu benefícios e conseguiu que as obras públicas fossem obtidas. 

A industrialização, a expansão imobiliária e comercial na região do Jardim Santa 
Mônica se deve a Sérgio Marenco. Quando sua indústria foi inaugurada em São Paulo, no 
bairro de Pirituba havia cerca de 20.000 habitantes espalhados. Hoje, há muitas indústrias de 
fundição na região. 

Nosso patrono trouxe consigo a secular arte de fundir sinos, desenvolvida por sua 
família e foi quem instalou a primeira fundição na região, remontando a 1498, quando não 
havia energia elétrica; e os sacerdotes das paróquias eram decisivos em muitas questões, a 
água da bica era abundante - era um momento pioneirismo, O estabelecimento leva o nome de 
"Fundição Artística de Sinos Crespi" e, segundo as estatísticas, já foram fabricados mais de 
três mil sinos, alguns dos quais bastante significativos, como "O sino da Liberdade" de 1.730 
quilos, o maior já construído no Brasil, desfitou pelas ruas de Pirituba. Vale lembrar do carrilhão 
para a visita de João Paulo II e um outro feito para comemorar os 500 anos de Descobrimento 
do Brasil. Sergio Marenco trabalhou de forma intensa junto à comunidade, nas áreas cívicas, 
politicas e sociais. Foi um dos fundadores da Câmara de Comércio de Pirituba, comunidade de 
São Paulo que reconheceu os méritos de Giacomo Crespi (sogro de Marenco) e dos Marenco 
por haverem contribuído para um setor industrial brasileiro. 

Faleceu em 06 de abril de 2013, aos 82 anos, tendo em vida um jeito único de se 
espelhar por tamanha simplicidade e humildade, foi um impulsionador do progresso na região, 
a favor do desenvolvimento e crescimento, o qual se dedicou a todas as áreas da classe 
trabalhista, buscando apoio governamental para suprir as necessidades do bairro e assim 
obtendo diversas melhorias. 
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