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Enquete do dia
Santos terá mais seletivos

Linhas do transporte serão
ampliadas no próximo ano .
Você utiliza esse tipo de serviço?

Vídeo

Óculos 3D

Em Cubatão, comerciante foi alvejado
por criminosos e, ao reagir, matou
um deles. Acabou preso

Em Guarujá, cliente terá desconto
na compra do ingresso ao reutilizar
o acessório

Imagens mostram atentado

Procon faz acordo com cinema

Diversão dá de goleada na idade

Grupo de 50 pessoas entre 60 e 70 anos se reúne pela internet para conhecer o Museu Pelé; para muitos, tour foi volta à infância
FOTOS NIRLEY SENA

A Tribuna não esquece

CÉSAR MIRANDA
DA REDAÇÃO

Encanto, admiração, entusiasmo, arrebatamento. Essas foram algumas das sensações de
animados
sessentões
e
setentões, ontem,no Museu Pelé, nos Casarões do Valongo,
em Santos. Foi a primeira vez
que o ‘time’, formado por quase
50 pessoas, visitou a casa que
preserva a memória do maior
craque do futebol mundial.
“Achei simplesmente fantástico, divino e inteligente. Fazia
uma ideia legal do museu, mas
agora, aqui dentro, posso dizer
que é muito mais que legal (do
que imaginava)”, disse o aposentado José Ataliba Almeida,
de 73 anos.
Satisfeito com a experiência,
o carioca quer voltar em breve
para rever as camisas, chuteiras, bolas, condecorações, troféus, bola de meia e a caixa de
engraxate, entre muitos outros
itens do acervo pessoal do atleta do século 20.

25 de maio de 2014

Parceria do museu com a Fundação Victorio Lanza possibilitou a organização da turma de idosos

A Tribuna contava a história de
Guilherme Gargantili, então com
75 anos e um mundo conectado a
seus pés. Na reportagem, entre
outras pérolas, dizia que “idoso é
que tem rugas de felicidade”. Nada
mais correto, para quem acabara
de ter 9 mil visitas no site Divertidosos, criado por ele. E logo quem, já
que dez anos antes, ele só usava o

computador para jogar paciência.
Ao eleger a praia como seu escritório, ao deixar o “trabalho”, gostava
de fazer amigos, amigos e amigos.
Além, é claro, de passear com a
cachorrinha Stephanie e desfrutar
da companhia da mulher, Monika
Gargantini, com quem estava sempre pensando em novas ideias para incrementar o site.

ela guardou na memória e cantarolou a canção criada no ano
em que nasceu. “Não sei explicar porque gravei, mas faz parte da minha memória afetiva”.
O casal Simplício Zamimet,
de 64 anos, e Maria Aparecida
Distretti, 66, ficaram encantados com as instalações inauguradas em julho do ano passado.
“Estou me sentindo em casa.
Fiquei emocionado”, disse Zamimet, santista de coração.
“Ele estava tão animado para
conhecer que acordou mais cedo do que o habitual”, entregou
a companheira.

Guilherme Gargantini, de 76
anos,foi oresponsável emreuniar o grupo para visitar o
museu. Ele foi personagem
de uma reportagem publicada em A Tribuna, em maio de
2014. “Aquela matéria me fez
chorar de alegria por 15 dias”,
diz o sorridente Gargantini.
Sobre a visita, o aposentado
disse que foi uma “oportunidade de ouro” para o grupo
compartilhar conhecimento,
dividir histórias e também
sair um pouco do ostracismo.
“Nesta fase da vida, não temos mais os amigos da escola
ou do trabalho para criarmos
programas e sair. Então, eventos assim são um estímulo parasairefazernovasamizades”.

BOAS LEMBRANÇAS

Por incrível que pareça, todos
moram na Cidade, e dizem
que nunca tinham visitado o
museu por falta de oportunidade. Agora, graças a uma
parceria da Fundação Victorio Lanza com o próprio museu, foi possível organizar
uma turma da melhor idade
para viajar um pouco no tempo. Para muitos, foi uma volta
às boas lembranças da infância ou adolescência.
Foiocaso da publicitáriaaposentada Maria Inês Ponticeli,
de67 anos, que ficou emocionada no espaço dedicado à seleção de 1958, quando o Brasil
conquistou o primeiro título
mundial.
Na ocasião, Pelé estreava
com a camisa amarelinha. Embora não acompanhe futebol,

GRUPO DE IDOSOS

Site Divertidosos, de Guilherme Gargantini, com dicas para a terceira idade, arregimentou os visitantes

Idealizador do site Divertidosos (www.divertidosos.com.br)
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São Vicente realiza Fórum da
Mulher Empreendedora

Fevereiro e março
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28/02 hoje
CMPC-SV elege seus novos
conselheiros

A eleição será das 9 às 14
horas, nas Oficinas Culturais de
São Vicente. Todas as pessoas
podem se inscrever como eleitoras, desde que comprovem
residência na Cidade há pelo

menos dois anos e apresentem
documento de identidade oficial com foto. Mais informações pelo telefone 3468-1528
ou pelo endereço www.fb.com/
secultsv.
RUA TENENTE DURVAL DO AMARAL, 72,
CATIAPOÃ, SÃO VICENTE

02/03 segunda-feira

O evento é promovido pela Superintendência de Políticas para
Mulheres, em parceria com a
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecnologia
(Sedec), Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
ONG Mulheres Mais e a Associação Calunga de Artesãos (ASCA).
Ele tem início às 14h30 e acontece no plenário da Câmara Municipal da Cidade. Na programação
estão palestras em homenagem
ao Dia Internacional da Mulher.

Mais informações pelo telefone
3564-4035.

do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Santos.

RUA JACOB EMMERICH, 1195, CENTRO,
SÃO VICENTE

RUA XV DE NOVEMBRO, 195, 3º ANDAR,
CENTRO, SANTOS

Comitê Pró ODM de Santos
promove sua reunião
Com início às 9 horas, na sala de
reunião do DEARTI, o Comitê
Municipal para Políticas de Referência e Otimização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio realiza seu encontro. Em
pauta, o Projeto de Monitoramento dos Indicadores Sociais

03/03 terça-feira
CMAS convoca para discussão
do Relatório Financeiro 2014

Os conselheiros e demais interessados estão convidados a participar da reunião, que acontece na
casa de participação comunitária, às 8h30. Em pauta estão
diversos cancelamentos de inscrição de instituições de servi-

ços, apresentação da aplicação do recurso do Índice de
Gestão Descentralizada (IGD),
e assuntos gerais.
AVENIDA REI ALBERTO I, 119, PONTA DA
PRAIA, SANTOS
A COLUNA AGENDA CIDADÃ É PUBLICADA
SEMPRE ÀS SEXTAS-FEIRAS, COM O
OBJETIVO DE INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO
POPULAR NOS DEBATES DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS EM TODOS OS SETORES E
ESTIMULAR AÇÕES DE CIDADANIA NA
REGIÃO, DESDE QUE NÃO TENHAM
QUALQUER VÍNCULO PARTIDÁRIO. NOTAS
PODEM SER ENVIADAS ATÉ QUARTA-FEIRA
DE MANHÃ PARA
AGENDACIDADA@ATRIBUNA.COM.BR.

