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+São José

Locais. Acima, avenida São José;
à esquerda, a praça Cândida Maria
César Sawaya Giana; abaixo, local
da futura av. Sen. Teotônio Vilela

Divulgação

Fotos: Zé Euclides, Maria Aparecida Bergman e Angélica Gonçalves cedidas gentilmente ao São José de Antigamente

(nome da ufologia)... E então nasceu a
‘São José dos Campos Antigamente’”.
Hoje, com 32 mil participantes no
grupo, Ribeiro vê a sua criação ganhar
fôlego com tanta gente ávida por lembrar ou conhecer o passado. “Quem foi
no Show do Raul Seixas e Marcelo Nova
no Tênis Clube em 1989?”, “Quem trabalhou no Alpargatas?”, “Quem fez ginástica no Tuta Performance?”, “Por
onde anda o pessoal que estudou na
escola da Tecelagem Parahyba entre
1967 e 1970?”. Nos comentários, pessoas se reencontram e se reconhecem.
“Eu nasci em São José, minha família
morou muitos anos ali na rua conselheiro Rodrigues Alves. Também morei
na Rubião Jr., na Coronel Monteiro, depois fui para o bairro Palmeiras de São
José, e há 30 anos estou no Jardim Topázio”, divide Ribeiro a sua história.
“Costumo dizer que hoje, graças a tudo

o que descobri nas minhas pesquisas e
meu amor pela cidade, minhas raízes
estão mais profundas do que os galhos”, brinca ele, que já teve a oportunidade e ir embora para outro país.
“Hoje não consigo me mudar nem para
a cidade vizinha!”, ri.
CONHECIMENTO.
Para o pesquisador, o desconhecimento sobre a história da cidade faz
com que ela se perca. “Faz com que São
José não defenda seus bens, edifícios
históricos, recursos naturais, elementos
que precisamos preservar. Sem isso,
tudo se perde”, disse. “As redes sociais
foi a forma que encontrei de entregar
esse tipo de informação nas mãos das
pessoas”, explicou o pesquisador que
tem, desde 2016, uma cadeira no Conselho Deliberativo da FCCR, conquistada graças a sua batalha para a manutenção do complexo da Tecelagem
Parahyba como patrimônio do municí-

Todo o trabalho realizado por
Wagner Ribeiro é feito voluntariamente e com recursos próprios.
Quem quiser ajudá-lo a manter viva a
história de São José com fotos, recortes de jornais, vídeos, depoimentos
ou mesmo doação de quantia para
ajudar na manutenção do site, pode
entrar em contato com ele pelo
e-mailsjcantigamente@gmail.com.

AUXÍLIO
Ainda há uma “vakinha” virtual para ajudar
o pesquisador a comprar
um computador novo.
Basta acessar o link:
https://bit.ly/2XDxHy3

