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0 Banco Santander é um dos patrocinadores máster do Museu Pele, que será construído em
Santos, litoral de São Paulo. A empresa está investindo R$ 3 milhões. O BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) também é cotista máster e investiu R$ 6
milhões.
O antigo Casarão do Valongo, no centro histórico da cidade, vai abrigar o museu. Com
previsão de inauguração em dezembro de 2012, a iniciativa reúne cerca de 2.800 peças que se
dividem em objetos pessoais e de colecionadores, além de fotos e filmes da carreira do exjogador.
Pele, considerado o atleta do século e o maior jogador de todos os tempos, disse que o projeto
é um sonho antigo e que agora será viabilizado. "O futebol me deu tudo na vida. Com o
museu, tenho a oportunidade de retornar ao futebol tudo o que recebi", disse.
O ex-jogador falou que cada objeto que o torcedor vai encontrar no espaço é um pedaço de
sua história. Entre as peças, estará a réplica da Taça Jules Rimet, cujo original foi roubado e
derretido. Também estará exposta a caixa de engraxate que ele usava para ganhar dinheiro na
infância, na cidade de Bauru, no interior de São Paulo, e o rádio no qual seu pai ouviu as
Copas do Mundo de 1950 e 1958.
Pele disse que para reunir esse acervo começou a fazer uma busca de prêmios e objetos que
ganhou ao longo da carreira. Disse que entre eles está um quadro de Picasso que recebeu em
uma turnê do Santos pela Europa na década de 60 e que hoje se encontra com o empresário
José Vitor Oliva.
Segundo Fernando Martins, vp executivo de marca, marketing, comunicação e interatividade
do Santander, o apoio ao projeto reforça o posicionamento do banco de preservar o patrimônio
cultural brasileiro. Ele disse que a vida do Pele é um capítulo importante da história do País
que tem que ser preservado.
Ao todo, o projeto tem orçamento de R$ 23 milhões aprovados para captação via Lei Roua-net.
Mais da metade desse valor já foi captado.
Além de Santander e BNDES, o projeto conta com patrocínio da Vivo, Votorantim, Vale, Arabev, Gerdau, MRS Logística, Mitsubishi Electric, entre outros.
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