
curiosidade

Sua avenida, sua história
Você sabe o que o nome da sua rua significa? Pois diversas ruas do município carregam significados 
e homenagens a personagens e momentos da história do Brasil e de Cubatão. Selecionamos alguns 

nomes para aguçar sua curiosidade.

AvenidA dep. esmerAldo TArquínio

JArdim novA repuBliCA

Esmeraldo Soares Tarquínio de Campos Fi-

lho, mais conhecido como Esmeraldo Tarquínio 

nasceu em São Vicente. Foi vereador em San-

tos e deputado estadual. Era despachante adua-

neiro, advogado e jornalista. Foi eleito prefeito 

de Santos em 1968, com cerca de 45 mil vo-

tos, mas não assumiu o cargo porque o regime 

militar cassou seu mandado dois dias antes da 

posse. Em 1982, perto de uma provável eleição 

para prefeito, acabou sendo vitimado por um 

AVC, vindo a falecer. Foi ele quem reativou o 

Conselho de Meio Ambiente, Condema, duran-

te gestão do governador Montoro.

AvenidA mArTim FrAnCisCo riBeiro 
de AndrAdA e silvAJArdim CAsqueiroNasceu em Santos (província de S. Paulo) 

em junho de 1775 e faleceu na mesma cidade a 

23 de fevereiro de 1844. Era filho do Coronel 

Bonifácio José de Andrada e D. Maria Bárba-

ra da Silva; irmão de José Bonifácio e Antônio 

Carlos. Se elegeu deputado à Assembleia Cons-

tituinte por São Paulo, logo após a independên-

cia proclamada e se juntou aos seus irmãos na 

oposição ao Governo. Foram exilados, indo 

para Europa. Participou ativamente da declara-

ção de maioridade de D. Pedro II, que o esco-

lheu para a pasta da Fazenda.Deixou trabalhos 

sobre minerologia e agricultura, e participou 

ativamente da política brasileira em seu início. 

AvenidA JoAquim miguel CouTo 

CenTro/Jd. sÃo FrAnCisCo/vilA pAulisTA

A história dele começa no século XIX,quando 

Cubatão ainda era uma vila. Os pais de Miguel 

Couto abrigavam D. Pedro, quando este vinha 

até Santos. Eram donos de muitas terras, mas 

eram conhecidos por ajudar o próximo, doando 

remédios e até terras. A mãe de Joaquim Miguel 

Couto amamentou o filho de D. Pedro, e foi in-

clusive convidada a ir para o Rio de Janeiro ser 

ama de leite. Por isso foram até perseguidos. O 

neto dele, Joaquim Miguel Couto. escreveu um 

livro sobre meio ambiente em Cubatão “Entre 

Estatais e Transacionais”.

AvenidA senAdor AmArAl FurlAn

JArdim novA repuBliCA 

Antonio Oswaldo do Amaral Furlan era ad-

vogado, comerciante e político, tendo exerci-

do mandatos como vereador e deputado por 

diversas vezes. Nascido em Sertãozinho, se 

destacou como político, recebendo diversas ho-

menagens, medalhas e honrarias por serviços 

prestados no Brasil, em diversos estados e com 

relações exteriores.

AvenidA nossA senhorA dA lApA
vilA novA

Como a igreja matriz de Cubatão, a Aveni-
da Nossa Senhora da Lapa tem relação com a 
devoção dos portugueses que vieram para cá, 
e trouxeram com eles uma imagem de Nossa 
Senhora da Lapa. Uma lapa seria uma gruta, 
e algumas pessoas afirmam que a história da 
santa teria início após a fuga de algumas frei-
ras de um convento, numa ocasião em que es-
tavam ameaçadas por uma guerra. As devotas 
se esconderam em uma gruta, onde a imagem 
ficou por muitos anos até ser encontrada por 
uma criança.

AvenidA TAnCredo neves
vilA sÃo JosÉ/vilA dos pesCAdores

Tancredo de Almeida Neves foi um advoga-
do, empresário e político brasileiro. No dia 15 
de janeiro de 1985 foi eleito presidente do Bra-
sil pelo voto indireto de um colégio eleitoral, 
mas adoeceu gravemente. Em 14 de março do 
mesmo ano, véspera da posse, morreu e nunca 
chegou a tomar posse. Apesar de ter falecido 
antes de ser empossado seu nome deve figurar 
em todas as galerias de presidentes do Brasil.

Significado do nome Cubatão
Quando se fala do nome de Cubatão, di-versas origens e signi-ficados são levantados.  Segundo o historiador Francisco Martins dos Santos, o nome da cida-de deriva do tupi Cui-pai-ta-ã, contraído em Cui-pai-tã e transfor-mado por assimilação em Cubatão. Ele afirma que a palavra significa “rio que cai do alto”.Para o estudioso, José de Souza Bernar-dino, o significado é “pequeno morro”, mas não cita a origem da palavra. Já o historia-dor João Mendes de Almeida, defende a 

teoria de que o nome significa “empinado em escadaria” e vem da palavra Gu-bi-itã. Um dos grandes cronistas do século XVIII, frei Gaspar da Madre de Deus apon-ta que Cubatão era a designação comum de portos fluviais. Isto seria coerente visto que a região possuía muitos portos devido à existência de vários rios. Porém, o estudio-so cubatense Joaquim Miguel Couto, crê e defende que a palavra vem de Cu-ba-tã, que significaria “rio de pé de serra”.

AvenidA nAdir TerezA esTevesilhA CArAguATáNadir Tereza Esteves foi filha de Ramira 
Tereza e Paulo Rossi. Nascida em 15 de de-zembro de 1920, fez o curso primário no então 
Grupo Escolar Cubatão. Ainda menor de idade, 
começou a trabalhar como aprendiz na firma 
Costa Muniz. Depois, foi atuar na Cia. Santista 
de Papel, onde exerceu várias funções.  Deixou 
a Cia. Santista em 1937 para casar com Vicen-te Esteves, funcionário público estadual lotado 
no DER (Departamento de Estradas de Roda-gem) de Santos. Tiveram cinco filhos e então 
ingressou na Prefeitura onde exerceu diversas 
funções e se aposentou em 1985.

AvenidA TirAdenTesJArdim CosTA e silvAJoaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, 
foi um dentista, tropeiro, minerador, comer-ciante, militar e ativista político que atuou no 
Brasil colonial, mais especificamente nas ca-pitanias de Minas Gerais e Rio de Janeiro. No 
Brasil, é reconhecido como mártir da Inconfi-dência Mineira, patrono cívico do Brasil, patro-no também das Polícias Militares dos Estados 

e herói nacional. O dia de sua execução, 21 de 
abril, é feriado nacional.

AvenidA JoAquim Jorge perAlTA
pArque sÃo luis

Joaquim Jorge Peralta veio para Cubatão na 
década de 1950 e adquiriu um sítio. Depois, 
estabeleceu-se no ramo de mercearia, com uma 
loja que ficava na Avenida Nove de Abril. Com 
seu trabalho Peralta progrediu, construindo um 
pequeno prédio ainda na Avenida Nove de Abril 
e depois criou os supermercados Peralta, que se 
espalharam pelo Estado de São Paulo. 

AvenidA henry Borden

vilA sAnTA rosA

Henry Borden era americano. Trabalhou na 

criação de companhias de telefonia no Brasil e 

em projetos de construção de usinas de energia. 

O complexo Henry Borden, que leva seu nome, 

está localizado no sopé da Serra do Mar, em 

Cubatão, é composto por duas usinas de alta 

queda.

AvenidA mArTins FonTes

vilA novA

José Martins Fontes nasceu em Santos, for-

mou-se em medicina no Rio de Janeiro. Traba-

lhou na Santa Casa de Santos como inspetor e 

como Diretor do Serviço Sanitário, e foi médi-

co na Beneficência Portuguesa. Se tornou ami-

go de Olavo Bilac, de quem recebeu um poema 

falando sobre amor pelo trabalho. Se destacou 

na medicina e na literatura. Em sua obra “Ter-

ras da Fantasia” fez comentários lisonjeiros 

a Cubatão. Ele atendia pessoas carentes e era 

muito querido por isso.
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tradição

Bananas movimentavam a 
economia local Tradição dos bananais marcou a história 

econômica de Cubatão, desde o século 19

Marcelo Cunha segue tradição familiar

Catharina Apolinário

A cultura na banana em 
Cubatão teve grande im-
portância e muitas famílias 
têm sua história ligada a 
ela. O plantio de bana-
na foi tão importante para 
a cidade que logo após a 
emancipação político-ad-
ministrativa, os vereadores 
aprovaram uma lei que cria 
o Dia da Banana, comemo-
rado no dia 23 de setembro 
de cada ano.

Pois a história dos bana-
nais tem relação com a his-
tória de famílias tradicio-
nais cubatenses. Em 1867, a 
região entrou em declínio e 
a agricultura, antes ativida-
de secundária, passou a ser 
a principal economia local. 
Cubatão era uma grande 
zona rural, com exceção do 
Largo do Sapo e Caminho 
da Estação, e a plantação 
de bananas ganhou expres-

são econômica, tornando-
se monocultura básica para 
exportação. Essa carac-
terística se perdeu com a 
chegada das indústrias, na 
década de 1960.

As maiores plantações 
de banana se situavam em 
regiões afastadas como Pi-
lões, Itutinga, Piaçaguera e 
no bairro Vale Verde. Mas 
o bairro Vila Nova também 
era um imenso bananal.

Construtores de parte 
desta história, os integrantes 
da família Cunha se desta-
caram como os principais 
bananicultores do século 
XX. O senhor Francisco 
Cunha, pai do primeiro pre-
feito cubatense, foi um dos 

maiores agricultores deste 
período e ainda hoje Marce-
lo Cunha trabalha com plan-
tação e venda de banana.

Em sua banca na feira, 
Marcelo segue a tradição 
familiar, oferecendo à co-
munidade os frutos que 

produz em sua terra, em 
um sítio, sobre o qual fala 
com muito orgulho. Mar-
celo sabe da importância 
de sua família nessa histó-
ria e se orgulha da história 
e tradição que seus avós 
construíram.

Bananicultores cubatenses

Plantações de banana eram facilmente vistas na Cidade

Acervo Arlindo Ferreira

Toninho da Perfecta

“Para todos os moradores de 
Cubatão muita saúde e muita 
paz. Este é o maior presente 
que podemos desejar”

Professor Val

“Eu daria  para Cubatão uma universidade pública 
e uma particular para garantir o futuro de nossos 
jovens de Cubatão. É o que precisamos.”

09 de abril de 2012

você daria de 
Presente para 
Cubatão?

O que

18 Especial Cubatão 63 anos de Emancipação



refinaria

O colunista do Jornal 
Acontece, Arlindo Fer-
reira, guarda um obje-
to histórico de Cubatão: 
uma caneta que fez parte 
da história de Cubatão. 
Isso porque foi com ela 
que o presidente General 
Eurico Gaspar Dutra assi-
nou a Ata de Lançamento 
da Pedra Fundamental da 
Refinaria de Petróleo de 
Cubatão (RPBC), duran-
te a cerimônia da bênção, 
em 04 de setembro de 
1950.

Uma caneta histórica
Caneta que assinou a Ata de Lançamento da Pedra Fundamental 
da Refinaria está em posse de colunista do Acontece

Pe. Valdeci exibe 
o livro em que 
foi registrado o 
momento histórico

Caneta ficou com o então vereador Salvador Evangelista (ao lado), que 
deu de presente a Arlindo

Durante a ceri-
mônia, o presiden-
te pediu empresta-
da uma caneta para 
assinar a Ata. A ata 
faz parte de um li-
vro bem preserva-
do pela Igreja Ca-
tólica. Na ocasião, 
ao lado do presi-
dente, estava Sal-
vador Evangelista. 
Salvador foi eleito 
vereador por uma 
vez no Município 
de Santos (antes 
da emancipação). 
Recebeu 246 vo-
tos pelo bairro Fa-
bril de Cubatão, e 
por duas vezes foi 
eleito vereador em 

Cubatão. Foi das mãos de 
Salvador que o presiden-
te pegou a caneta tinteiro 
Parker 21, hoje em posse 
de Arlindo, para inclusão 
no museu de Cubatão, 
presente do próprio Sal-
vador.

O padre que realizou 
a bênção foi Pe. Primo 
Maria Vieira, cuja graça 
dá nome a uma rua da ci-
dade. Segundo Arlindo, o 
vereador Salvador, já du-
rante sua passagem pela 
Câmara de Santos, levan-

tava a bandeira da eman-
cipação de Cubatão. Na 
ocasião, o Conselho Na-
cional de Petróleo tinha 
uma refinaria na Bahia e 
o país desejava, através 
da organização Petróleo 
Brasileiro S.A., a autono-
mia em combustível, pois 
o que era consumido por 
aqui era importado e cus-
tava muito caro.

Arlindo recorda ainda 
que a caneta tem seu va-
lor histórico pois foi ob-
jeto para o pontapé inicial 
para crescimento do Polo 
Industrial. “Não se tinha 
na época noção do que 
seria o Polo Industrial de 
Cubatão, e já se falava 

Foto do lançamento da pedra fundamental

Acervo Arlindo Ferreira

Catharina Apolinário

Arlindo Ferreira guarda na 
memória a história

Catharina Apolinário
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em Refinaria há mais de 
20 anos, um dos motivos 
inclusive de Santos não 
querer a emancipação de 
Cubatão”, afirmou.
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Nossa Senhora da Lapa e Cubatão

igreja
9 de abril também é 
aniversário da Matriz

Igreja Nossa Senhora da Lapa completa 75 anos na mesma data da Emancipação

O município de Cuba-
tão nasceu aos pés de 

Nossa Senhora da Lapa e 
a igreja Matriz completa 
75 anos neste dia nove de 
abril. Em comemoração à 
data, acontecerá uma ex-
posição de fotos antigas da 
paróquia e da Cidade. As 
imagens estarão em forma 
de painéis e serão expostas 
nos corredores das imedia-
ções da matriz, uma ação 
em parceria com a Secreta-
ria de Cultura de Cubatão.

Recentemente, a igreja 
passou por uma restaura-
ção e recuperou suas ca-
racterísticas fundamentais 
na arquitetura e os painéis, 
um grande presente para a 
comunidade, como expli-
ca o Pe. Valdeci. “A igreja 
foi recuperada por dentro e 
por fora, o artista plástico 
ainda está trabalhando nos 
detalhes, e essa recupera-
ção é o maior presente que 
a matriz e a comunidade 
podem receber na come-
moração de aniversário”, 
lembrou o padre.

O sacerdote afirma que 
o maior desejo da matriz é 
ser sinal da presença do sa-
grado na cidade. “A matriz 
tem ao seu lado homens e 

mulheres que passam por 
ela e recebem graça sobre 
graça”, ressaltou.

De acordo com o Padre 
Valdeci, a então capelinha, 
que existia desde a época 
das sesmarias, começou a 
se transformar na Paróquia 
em 1937. Na ocasião, o bis-
po D. Paulo de Tarso Cam-
pos iniciou a construção da 
matriz de Cubatão e o pri-
meiro pároco responsável 
por guiar espiritualmente a 
comunidade cubatense foi 
o Padre Paulo Rossi.

Mas a história de Nos-
sa Senhora da Lapa com a 

cidade de Cubatão começa 
muito antes da Emancipa-
ção. A história da devoção 
à Nossa Senhora da Lapa 
em Cubatão começou no 
século XVIII, quando os 
jesuítas receberam a do-
ação de um sítio que se 
transformou mais tarde na 
Fazenda Geral do Cuba-
tão. No local havia uma 
capela uma capela onde 
eram realizadas as cerimô-
nias religiosas. A partir de 
1743 passou-se a cantar 

anualmente uma missa em 
louvor à Nossa Senhora da 
Lapa. E mesmo com a sa-
ída dos Jesuítas do local, 
os habitantes mantiveram 
a missa anual. Em 1965, 
Nossa Senhora da Lapa foi 
oficializada como Padroei-
ra de Cubatão.

Nossa Senhora da Lapa 
é uma representação da 
Santíssima Virgem Maria, 
bastante reconhecida em 
Portugal e no Brasil, devi-
do à colonização portugue-

sa. A sua imagem geral-
mente consiste na Virgem 
Maria de pé, sobre as nu-
vens, com as mãos juntas 
em atitude de oração, com 
uma coroa e uma pomba, 
símbolo do Espírito Santo, 
sobre a cabeça.

Algumas lendas con-
tam que a Imagem de Nos-
sa Senhora da Lapa foi 
encontrada por uma me-
nina muda, uma pastora, 
em uma gruta, por isso o 
nome.

Porém, o padre lembra 
que não haverá grandes 
comemorações, que o mo-

mento é de oração e recons-
trução de valores. “Nossa 
comunidade é bastante ca-
rente e precisa ser olhada. 
Tanto em 9 de abril, como 
em 15 de agosto, quando 
comemoramos o dia da 
padroeira, vamos celebrar 
dentro do espírito de sim-
plicidade. É o momento de 
nos colocarmos de joelhos 
diante do Senhor e esta é 
uma decisão da nossa co-
munidade”, ressaltou o pa-
dre.

Além de promover a 
oração, a comunidade de-
seja motivar a juventude a 
fim de prepará-los para a 
visita do Papa Bento XVI 
ao Brasil, quando a juven-
tude católica se encontrará 
com o representante maior 
da Igreja Católica.

O padre Valdeci convi-
da os jovens a participarem 
dos encontros de domingo, 
na igreja, às 17 horas.

A Igreja Matriz Nossa 
Senhora da Lapa, nas pa-

lavras do Padre Valdeci, 
agradece desde os cuba-
tenses mais simples, mas 
também às entidades pri-
vadas e órgãos públicos.

“Queremos agradecer e 
dar graças a presença de to-
dos, desde aquele cidadão 
que passa em frente ape-
nas, e faz o sinal da cruz, 
ou ora em seu pensamen-
to, mas também ao Ciesp, 
à Câmara, ao Executivo e 
ao comércio cubatense”, 
encerrou.

Cerimônia realizada durante comemorações do dia da Nossa Senhora da Lapa

Foto histórica da Igreja Matriz

Acervo Arlindo Ferreira Imprensa PMC

Catharina Apolinário

André Izzi
Advogado
“Como presente para Cubatão neste 
9 de Abril, daria uma semente, cujos 
frutos dessa árvore pudessem ser co-
lhidos de forma bem-sucedida, afortu-
nada pelas futuras gerações.”

Jacira Nogueira Clementino
Relações Públicas
 “Uma universidade pública. Seria muito 
bom se a Cidade fosse beneficiada com 
uma Universidade. Cubatão merece tudo 
de bom”
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parabéns
Aniversariantes de 9 de abril
Não é só Cubatão que comemora aniversário no dia 9 de abril. Moradores da cidade também se orgulham de nascer nesta data. Através 
de nossa página no Facebook e de nossos colaboradores, reunimos alguns nomes de cubatenses que comemoram seu nascimento no dia 

da emancipação político-administrativa de Cubatão. A estes e a todos os aniversariantes do dia, parabéns!

A prefeita que nos desculpe, mas ninguém é tão aniversariante 
quanto Cubatão como Maria Dalva Machado. Isso porque 

a cubatense nasceu no mesmo dia , mês e ano da emancipação 
político-administrativa de Cubatão, ou seja, em dia 9 de abril de 
1949. Estando à frente do município apenas por algumas horas de 
diferença. E ela recebeu uma homenagem na Câmara por isso.

Dalva nasceu em uma casa do antigo acampamento do DER 
na Cota 95, entre o atual reservatório de água da Sabesp e a sede 
do Esporte Clube Diamante Negro. Funcionária pública, ela tra-
balha na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, mas 
começou na Prefeitura em 1968. Se pudesse dar um presente 
para Cubatão, Maria Dalva daria “mais equipamentos de saúde” 
e afirma que está  torcendo para que todas as ruas sejam arruma-
das. “Gosto de tudo nesta cidade porque é meu berço, não há algo 
que goste mais”, afirmou.

Suellen CristinaThamires Sales Daniela VicenteKokinho Guerreiro
Funcionário Público da Secult

Maria Dalva Machado
Funcionária Pública

Marcelo Cunha
Comerciante

sAudAde
Enquanto Cubatão comemorava 15 anos da Emancipação, nascia An-

derson da Silva Goulart, filho de Celso Goulart de Carvalho e Eliza Vir-
ginia da Silva. Porém, o que era uma dádiva da vida se tornou motivo de 
tristeza dois meses depois, com o falecimento do bebê Anderson, caso so-
brevivesse, seria irmão de duas importantes figuras de Cubatão: Adriano 
da Silva Goulart, médico obstetra que chegou a ser Secretário de Saúde, 
em 2001 (falecido em 2004), e o advogado Juliano Goulart, ex-secretá-
rio de Finanças e também de Auditoria, entre 2009 e 2010. A família do 
“anjo” Anderson da Silva Goulart nutre até hoje profundos sentimentos 
pela perda, e ora para que ele esteja em paz no Reino dos Céus, ao lado 
do irmão Adriano.

Guilherme Capraro
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de Cubatão. É a segunda vez 
que Leonardo vai para a fi-
nal do concurso, a primeira 
foi em 2011.

Paraibano criado no 
Ceará, Leonardo veio para 
Cubatão com 24 anos em 
busca de oportunidades. 
Poeta desde os 8 anos, ele 
tinha familiares em Cuba-
tão e decidiu arriscar. Con-
seguiu trabalho e por aqui 
fincou raiz, tendo viajado a 
trabalho por diversas vezes, 
mas sempre regressando.

Leonardo Só, a princí-
pio, não encontrou muitos 
poetas na cidade, mas com o 
tempo ficou impressionado 
com a qualidade dos traba-
lhos dos artistas locais. Le-
onardo afirma que para ele, 
qualquer detalhe dá poema. 
“Para fazer poema tem que 
usar todos os sentidos, meus 
poemas são experimenta-
dos, uma poesia mutante 
para não ser monótona, mas 
sempre com a mesma an-
siedade”, afirmou. O poeta 
também trabalhou com te-
atro de bonecos, chamados 
de mamulengos.

“Para fazer poema 
tem que usar todos 

os sentidos”
 Leonardo Só

Quando sente saudade 
das comidas do nordeste, 
Leonardo recorre às irmãs, 
que ainda tem o costume 
de cozinhar iguarias da ter-
rinha. Mas o que lhe causa 
mais saudade é o filho. “O 
poema que está na final do 
Mapa Cultural eu fiz pen-
sando no Nordeste, nas 
paixões e nas dores”, lem-
brou.

Em Cubatão ele encon-
trou estabilidade, ou seja, 
trabalho. “A estabilidade 
que move a pessoa, não 
penso em voltar. Cubatão 
me propôs uma liberdade, 
aprendi a ir para o mundo”, 
ressaltou. Ele confessa que 
quando vai ao nordeste 
sente a falta de costume 
com algumas coisas. “Al-
guns amigos lá me dizem 
que estou ‘paulistinha’, 
‘botando o boneco’, uma 
gíria referente ao teatro de 
mamulengo. Falam isso, 
pois percebem a diferença 
de modos de falar e a re-
sistência a algumas coisas, 
como algumas comidas 
fortes”, riu.

Leonardo afirma que 
para existir resgate cultural 
de verdade é preciso que 
seja feito por nordestinos. 
Ele lembra que o Festival 
Danado de Bom é uma fes-
ta bonita e não pode perder 
o rebolado, que os nordes-

tinos devem participar e 
ajudar para que seja cada 
vez mais forte e caracterís-
tico. “Vai trazer o Nordeste 
para cá quem é do Nordes-
te”, ressaltou.

dA BAhiA pArA o               
CorAçÃo de CuBATÃo

Kokinho Guerreiro, fi-
gura conhecida e respeitada 
em Cubatão, veio da cidade 
de Conceição do Coité, na 
Bahia. “O maravilhoso lu-
gar onde nasci fica no meio 
do mato e fui criado com 
comida natural e correndo 
pelado como um indigena, 
já que sou descendente”, 
lembrou Kokinho.

Ele veio para a cida-
de ainda menino, quando 
Cubatão estava formando 
ainda seus núcleos habita-
cionais, no inicio da déca-
da de 80. “Nem a praça do 
Costão existia ainda”, riu 
Kokinho.

Para ele, a cultura nor-
destina e Cubatão foi o ca-
samento perfeito. “A cidade 
é constituída em sua grande 
maioria por nordestinos  e 
pessoas que tem parentes-
co com eles, essas pessoas, 
há muitos anos atrás, en-
contraram a cidade sendo 
comandada principalmente 
por sitiantes, muitos vindo 
de Portugal, então houve 
uma conjuminação de cul-
turas que até hoje nos en-
che de orgulho”, ressaltou.

Kokinho acredita que 
ainda se deve muito para 
a cultura como um todo. 
Referindo se ao trabalho 
da Secretaria de Cultura 
de Cubatão, onde atua, ele 
afirma que as ações não têm 
sido mais do que assegurar 
ou dar continuidade ao que 
sempre existiu, porém com 
mais qualidade. “Ainda não 
conseguimos engendrar a 
cultura de fato. Não con-
seguimos fazer cultura de 
verdade. Mas estamos em 
uma busca constante para 
implantarmos essa cultura, 
uma cultura que seja refle-
xiva e transformadora. Es-
ses avanços dependem de 
tempo e de alguns enfrenta-
mentos com a própria cul-
tura de nosso povo e com 
fatores políticos do dia a 
dia. Mas tenho certeza que 
conseguiremos”, acredita o 
baiano e cubatense.

O cubatense não nega a 
força da música nordestina 
e suas referências através 
de diversos artistas que 
mantêm grupos musicais e 
folclóricos que enaltecem 
as raízes em Cubatão. Mas 
acredita que as comidas 
também têm uma presença 
forte e são fatores deter-
minantes na cultura regio-
nal. “Temos o privilégio 
de dizer que aqui há uma 
orquestra de sanfoneiros; 
vários trios nordestinos e 
uma coisa que não pode-
mos negar, a força e von-
tade de trabalhar do nor-
destino é fora de série”, 
afirmou.

mApA CulTurAl 
pAulisTA: os ArTisTAs 
de CuBATÃo

Há três anos coorde-
nando o Mapa Cultural 
em Cubatão, a cada dia 
Kokinho se surpreende 
com a qualidade, diversi-
dade e quantidade de ar-
tistas que vão surgindo no 
cenário cultural. “É muito 
prazeroso vivenciar essas 
descobertas. O melhor de 
tudo isso é que ‘eles’ sur-
gem em todas as áreas da 
cultura, parecem formi-
guinhas saindo da toca. É 
muito legal!”, disse.

Ele enfatizou que adora 
falar sobre o assunto. “A 
partir de abril, se inicia 
a fase Estadual do Mapa 
Cultural e a cidade da re-
gião que tem mais artistas 
no circuito é Cubatão; re-
almente é motivo de mui-
to orgulho”, lembrou.

“Manter, fazendo e 
difundindo a cultura 
de um povo, é possi-
bilitar a continuida-
de desta cultura sem 
correr o risco de um 

dia ela se perder” 
Kokinho Guerreiro

Kokinho lembra que to-
das as manifestações cul-
turais são de suma impor-
tância para manter viva a 
chama de nossa história e 
de nossas raízes. Ele acre-
dita que quando são reali-
zados festivais, encontros, 
debates, seminários e rodas 
de conversas, é com o in-
tuito de levar informações 
para as pessoas, criar uma 
oportunidade de conhecer 
uma cultura. “Poderíamos 
ter festival de músicas de 
todos os gêneros, encon-
tros da diversidade cultu-
ral, encontro de poetas e 
poetisas; encontro de cul-
tura popular; enfim, mui-
tas coisas”, indicou.

cultura nordestina
Cubatão resgata a 
cultura de um povo

Nordeste em Cubatão 
é um misto de vários 
estados e suas culturas

A população cubaten-
se tem grande presença de 
migrantes nordestinos, que 
são cerca de 40% do total 
de moradores. A construção 
da Rodovia Anchieta e as 
indústrias foram responsá-
veis pelo fluxo de migrantes 
a partir da década de 1950. 
Uma pesquisa feita em 
2003 na Unidade Municipal 
de Ensino “Bernardo José 
Maria de Lorena” apontou 
que dos 118 alunos do En-
sino para Jovens e Adultos 
(EJA) abordados 54% eram 
nordestinos, a maioria vin-
da de Pernambuco, somen-
te 22% eram cubatenses. O 
livro “Cubatão: Caminhos 
da História” conta bem essa 
relação entre a cidade e o 
povo do nordeste.

40% 
da população de 

Cubatão é nordestina 

Esta mistura criou um 
ambiente social de misci-
genação entre representan-
tes de diversas culturas de 
estados do Nordeste, o que 
dá à cidade características 
de grande importância, in-
fluenciando no modo de fa-
lar, culinária e religiosida-
de. Toda essa mistura torna 
Cubatão a cidade mais nor-
destina do Estado de São 
Paulo, portanto, resgatar 
esse patrimônio cultural é 
importante para a valoriza-
ção do povo que faz Cuba-
tão ser o que é. 

Segundo o secretário de 
Cultura, Wellington Bor-
ges, que estuda a história de 
Cubatão, quando pessoas 
de lugares diferentes, com 
hábitos diferentes, passam a 
conviver em sociedade, aca-
bam se perdendo um pouco, 
pois falam línguas diferen-
tes, tem costumes diferen-
tes. “A princípio, a falta de 
resgate cultural incentivou 
o preconceito em todo o es-
tado”, afirmou Borges.

CuBATÃo TAmBÉm É o 
nordesTe e suA genTe

O radialista Edson Ven-
tura chegou de Palmares 
(PE) em 1988. “Palmares 
é a capital dos poetas, vim 
do campo, mas trabalhei 
no que aparecia”, ressaltou 
Ventura. Em seu programa 
Forrozão do Edson Ventu-

ra, na rádio Guarujá AM, 
ele mantém uma propos-
ta que surgiu ao perceber 
a falta de diversão para o 
povo nordestino que habi-
tava Cubatão. “As rádios 
não tocavam o gênero mu-
sical do Nordeste e come-
cei a fazer shows de bair-
ros, com Frank Aguiar, que 
estava começando tam-
bém, abríamos os shows do 
Mastruz com Leite, que era 
o grande nome”, lembrou.

Ventura foi então para 
o rádio. A princípio em rá-
dios comunitárias e depois 
para emissoras maiores, 
sempre trabalhando a cul-
tura nordestina. “É impor-
tante não perdermos nossas 
origens. Lá, a gente dá a 
‘bença’ ao pai e mãe, te-
mos uma maneira de viver, 
e quando chegamos aqui 
acontece um choque cultu-
ral. A maneira de falar, de 
vestir, as músicas, parece 
outro país”, explicou.

Em seu programa no 
rádio, Ventura emociona 
muitas pessoas. “Eu tam-
bém sinto saudade. Lá, por 
exemplo, somos conheci-
dos pelos nomes dos nos-
sos pais, sinto falta disso”, 
compartilhou. E para lem-
brar a saga dos nordestinos 
que vieram ao Sudeste em 
busca de melhores condi-
ções ele sugere a música 
“A Triste Partida”, de Luis 
Gonzaga. “Hoje o Nordes-
te melhorou bastante. Digo 
que não esqueçam suas 
origens e não esqueçam, 
quando estiverem estru-
turados, de voltar a elas. 
Porque a vida é passageira, 
tudo se acaba, e tenho cer-
teza de que todo nordestino 
gostaria de voltar para sua 
terra Natal”, encerrou.

“Não esqueçam suas 
origens e não esque-
çam, quando estive-
rem estruturados, de 

voltar a elas” 
Edson Ventura

do repenTe A poesiA

O nordeste é uma terra 
abençoada, de onde surgem 
talentos diversos. Pois em 
Cubatão, poetas, músicos 
e muitos artistas mantém 
sua arte viva, relembrando 
suas origens. Alfredo Viei-
ra dos Santos, o Agulhão 
do Mar, é poeta e veio para 
Cubatão em 1966. Passou 
por outros estados antes de 
se estabelecer na cidade. 
Ele define sua vinda para 
Cubatão como uma “doidi-
ce”. “O pessoal que mora-
va lá começou a colocar na 
minha cabeça que era bom, 
o repente ficou fraco e eu 
cheguei em casa um dia e 

disse à Dona (esposa) que 
ia embora para São Pau-
lo”, lembrou. Quinze dias 
depois, Sr. Alfredo estava 
a caminho da capital pau-
lista, e depois de um ano 
trouxe os filhos e a esposa 
para Cubatão.

Alfredo ressalta com ca-
rinho sua profissão de corde-
lista, lembrando que hoje já 
é reconhecida graças ao pre-
sidente Lula. Além de poeta 
e cordelista, Sr Alfredo é re-
pentista, ou seja, faz versos 
de imediato, improvisado. 
Mas ele não vê entusiasmo 
na população quando se fala 
do repente. “Fiz duas festas 
de violeiros e percebi que, 
apesar da presença nordes-
tina, o povo não se reúne 
em torno da cultura, dos 
meus filhos mesmo, apenas 
um gosta e se interessa. A 
população vem ver os sho-
ws quando há algum nome 
grande”, apontou.

“Percebi que, apesar da 
presença nordestina, 
o povo não se reúne 
em torno da cultura”  

Agulhão do Mar

Os repentes de Sr. Al-
fredo falam sobre diversos 
temas como drogas, vio-
lência e até sobre assuntos 
internacionais. Ele tem cor-
déis e afirma que hoje es-
creve quando dá vontade e 
guarda com carinho as nar-
rativas do Agulhão do Mar, 
nome artístico que trouxe 
consigo do Nordeste.

Já o poeta Leonardo Só, 
não só ganhou o nome ar-
tístico aqui, mas também 
prestígio com suas poesias. 
Com o poema “O pássaro 
vadio”, Leonardo disputa a 
final do Mapa Cultural Pau-
lista, representando a cidade 

Edson Ventura Leonardo Só

Sr. Alfredo, 
o Agulhão do Mar Kokinho Guerreiro

Chico da Adega
Comerciante
“Desejo que as autoridades tenham 
mais sensibilidade para olhar com mais 
carinho para as questões sociais, prin-
cipalmente para a população de rua, 
quadro que me entristece muito.” 

Moita Show
Microempresário e radialista 
“Cubatão, gostaria de lhe dar o mundo como 
presente de aniversário. Que pena que não posso. 
O mundo às vezes é ingrato e Cubatão não merece 
isso. Então pensei e decidi lhe dar os melhores 
sentimentos, as grandes e verdadeiras felicitações, 
a você Cubatão e à prefeita Marcia Rosa, e a todos 
os aniversariantes deste 9 de abril. Parabéns!”

09 de abril de 2012

você daria de 
Presente para 
Cubatão?

O que
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O Secretário de Cul-
tura, Wellington Borges, 
lembra que o ‘Danado 
de bom’ é um resgate 
cultural há muito tempo 
desejado.  Wellington 
lembra que o termo ‘cul-
tura nordestina’ refere-se 
a cultura de uma região, 

ou seja, a mistura de cul-
turas de diversos esta-
dos. “Quando se fala em 
cultura nordestina você 
comete um erro, equipa-
rando culturas de esta-
dos diferentes. Existe o 
frevo, forró, maracatu, 
axé, ou seja, não existe 

uma cultura nordestina. 
Mas quando todos estes 
elementos são colocados 
em uma cidade, é pre-
ciso trabalhar as diver-
sas culturas e é isso que 
fazemos no Danado de 
Bom”, afirmou. Segundo 
o secretário, trabalhar as 

diferentes manifestações 
culturais faz com que as 
pessoas se identifiquem 
com suas culturas.

*Com informações do 
livro “Cubatão: Caminhos 

da História”

Poesia de Leonardo Só

Concorrendo a final do  
Mapa Cultural Paulista de 2012

Pássaro Vadio
Ao ver-me esquivo, lúcido ou caduco,

Predisposto ou fugaz, Maldito ou santo:
Um dia a menos ou um dia a mais,

Tanto faz!

Em plena madureza,
Flores não tenho, é nula

A primavera nestes canteiros.
O dia azul retido na memória,

o dia lácteo, pasto, amor, Essência…

Se livre fosse o curso do meu rio,
Antes fugir de mim,

plantar chicória, plantar capim,
do que ser esse pássaro Vadio.

Ora, que se dane o mundo e o diabo,
e fique do sonho que se leva a cabo,
já que depois de tudo o sonho fica!

Leonardo Só
Pseudônimo de: Leonardo Firmino dos Santos

Porém, ele se recorda 
da falta de espaços de la-
zer no município como 
cinemas, teatros e centros 
comunitários. “Mas isso 
é uma realidade que está 
ficando pra trás, pois é 
determinação da prefeita 
Marcia Rosa, que sejam 
construídos equipamentos 
públicos de todos os gê-
neros e que aproveitemos 

o FesTivAl CuBATÃo dAnAdo de Bom

todos os espaços ociosos, 
pois assim, teremos mais 
condições de difundirmos 
nossas inquietações, prin-
cipalmente as culturais”, 
explicou.

Segundo Kokinho, o 
grande desafio da cultu-
ra em termos de políti-
ca cultural é a cidade se 
enquadrar nas diretrizes 
que norteiam o Sistema 

Nacional de Cultura, o 
que possibilitará que a ci-
dade se organize para ter 
condições de difundir sua 
cultura e receber recursos 
de diversos setores. Ele 
afirma que Cubatão está 
bastante avançado nessa 
questão a partir do mo-
mento em que foi assumi-
da a responsabilidade de 
cumprir essa tarefa. “Hoje 

temos todos os requisitos: 
Secretaria de Cultura in-
dependente; Conselho de 
Cultura; Fundo Municipal 
de Cultura; Plano Munici-
pal em fase de conclusão e 
Leis de Incentivos especí-
ficos para a cultura. Tenho 
certeza que seremos, em 
um futuro próximo, a ci-
dade referência cultural”, 
encerrou animado.

Festival Danado de Bom 2011: o resgate da cultura dos nordestinos
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