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Com verba de R$ 23 milhões, Museu Pelé deve
ser inaugurado até o fim do próximo ano

CIÊNCIA

MCT e IBM fazem parceria para criar
portal sobre biodiversidade brasileira

Considerado o Atleta do Século
XX e o maior jogador de futebol
que já passou pelos gramados
mundo afora, Edson Arantes do
Nascimento, o Pelé, terá um es-
paço para mostrar todos os seus
feitos alcançados dentro e fora
de campo. Previsto para ser
inaugurado no final de 2012, o
Museu Pelé contará com 2.800
peças que remontarão toda a
carreira do ex-jogador e darão
uma dimensão de uma das per-
sonalidades mais conhecidas
em todo o mundo.

O museu será localizado em
Santos, no litoral paulista, ci-
dade onde Pelé construiu sua
carreira vestindo a camisa 10
do time santista. A iniciativa
terá uma verba de R$ 23 mi-
lhões que serão utilizados para
a restauração do Casarão do Va-
longo, construção de 1867 e lo-
calizado no Centro Histórico
da cidade que teve sua parte in-
terna destruída em um incên-
dio em 1985.

Da verba total, já foram capta-
das cerca de R$ 13 milhões, sen-
do R$ 6 milhões junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e
R$ 3 milhões do Banco Santan-
der, cujo investimento se dará

por meio da Lei Rouanet. As
duas instituições financeiras
são patrocinadoras master do
museu, que conta ainda com o
investimento de outras oito em-
presas, além do apoio de órgãos
públicos e entidades.

“Comecei a fazer uma busca
de prêmios e objetos que ganhei
ao longo da minha carreira. En-
tre eles está um quadro do Picas-
so que recebi em uma turnê do
Santos pela Europa na década
de 60”, lembra o Rei do Fute-
bol. Além desta, estarão no es-
paço a caixa de engraxate que
Pelé usava para ganhar dinheiro
em sua infância na cidade de
Bauru, no inteior de São Paulo,
e o rádio que seu pai ouviu as Co-

pas do Mundo de 1950 e 1958.
“Meu pai chorou de tristeza e
depois de alegria com esse rá-
dio”, lembra Pelé.

Além de objetos pessoais, o
Museu contará ainda com fotos,
filmes e troféus, tendo ao todo
1.232 metros quadrados. “Para
nós é muito gratificante pois
qualquer cidade do mundo gos-
taria de ter um Museu Pelé”, diz
o prefeito de Santos, João Paulo
Tavares Papa.

“Com o apoio ao Museu Pelé,
o Banco Santander reforça seu
posicionamento de preservação
do patrimônio cultural brasilei-
ro”, comenta Fernando Mar-
tins, vice-presidente da institui-
ção financeira. ■ F.S.

SEGURANÇA

GoogleStreetViewésuspensoemBangalore,
na Índia, por questões de privacidade

Tony Avelar/Bloomberg

A IBM e o Ministério da Ciência e Tecnologia anunciaram uma parceria
para criar o portal WikiFlora, para o compartilhamento de informações
e estudos sobre a biodiversidade brasileira. A concepção e o
desenvolvimento do projeto serão realizados por voluntários da IBM.
O acervo científico será formado por parcerias com instituições que
a serem escolhidas pela IBM e pelo ministério.

O Google recebeu ordem da polícia de Bangalore, na Índia, de
suspender seu serviço "Street View" no centro tecnológico da cidade.
A proibição representa o mais recente revés para o projeto
de mapeamento global, afetado por temores quanto à invasão de
privacidade. A gigante da tecnologia disse que está analisando a
situação, mas que já interrompeu as atividades na cidade no momento.

Localizado na cidade de Santos,
espaço terá um acervo com
2.800 objetos que retratam
a carreira do Rei do Futebol

Marcela Beltrão
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