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menininhas dançam.  
ao som das batidas do 
coração de sua mãe. 
menininhas crescem, 
viram mulheres, e 
esquecem o ritmo que o 
coração tem. 

a nossa menininha 
dançou. Com seus poucos 
10 anos, já bailava ao 
som da sanfona e do 
cavaquinho. E à luz do 
candeeiro seguia o ritmo 
do pandeiro. Ela também 
acompanhava o som que 
a chinela fazia no chão 
da sala de sua casa, que 
era grande. Cabiam  todos 
que eram cordialmente 
convidados para as 
festa que a doce mãe 
da menininha realizava,  
animando as noites 
escuras do povoado de 
Escurial no estado 
 de Sergipe. 

a vida no povoado 
era pacata. aos oito anos 
menininha já pegava o 
bastidor para bordar. 
na plantação de arroz 
e mandioca viveu sua 
infância, brincava com 
panelas de barro e 
bonecas de pano.  Já 
na casa de farinha dava 
muita risada, comia muito 
beju e lá chegou à sua 
mocidade. Em volta das 
fogueiras de São João 
rezou muitas novenas. no 
mês mariano levou lindas 
flores para nossa Senhora. 
viveu sua adolescência, 
no coro da igreja onde era 
a primeira da fila, pois 
tinha a voz boa. 

as festas na sua 
casa continuavam, e na 
dança menininha era 
arretada, rodopiava em 
volta do salão, e aos 
olhos de todos agradava. 
E foi assim, menina 
dançadeira, que conheceu 
seu grande amor. Com ele 
se casou na flor da idade. 

viveu boa parte 
do seu casamento em 
Sergipe. Lá teve dez 
filhos, entretanto dois 
não sobreviveram. vivia 
da pesca e da roça, uma 
vida simples. aos 52 anos 
veio para São paulo, 
acompanhando o marido 
que queria dar à família 
uma vida melhor. ao 
chegar aqui passou por 
muitas dificuldades, mas 
com toda pureza de uma 
menina venceu.

hoje tem 82 

anos. É... nossa doce 
menininha já não é tão 
menina assim. É uma 
senhora forte e alegre, 
que em meio a todas 
as dificuldades, conta 
sua vida com muita 
suavidade. O rosto e 
o sorriso não mostram 
sofrimento. as rugas... 
Que rugas? tem rosto de 
bebê que não entrega de 
maneira alguma a idade 
que traz. O que faz para 
manter a pele assim? a 
resposta é simples “É só 
lavar o rosto com água 
fria de manhã. não uso 
creme, não uso nada e 
funciona!” e acrescentou 
“vou te dizer uma coisa, 
temos que agradecer a 
Deus tudo que acontece 
quando a gente sofre. a 
gente tem que agradecer. 
nada é por caso, tudo tem 
um motivo”.

Em sua vida de 
casada, foi mãe e dona de 
casa, esses foram os seus 
ofícios. Educou bem seus 
filhos que de presente lhe 
deram dezessete netos e 
doze bisnetos. Segundo 
ela,  lhe dão muita 
alegria, preenchendo os 
dias e as horas impedindo-
lhe de ficar sozinha. 

Será que a menininha 
tem saudade de alguma 
coisa lá de Sergipe?  “De 
muita coisa” disse com 
ar de lembrança. “aqui 
em São paulo as festas 
passam e eu só sei por 
que vejo na televisão”, 
disse isso se referindo 
aos meses marianos e as 
fogueiras de são João. 

E a dança? O que 
será o que aconteceu 
com a bailarina de 
Escurial? “aqui em São 
paulo não tem dança, só 
tem chamego“. Contou 
que em Escurial era 
tudo muito bonito, as 
pessoas se respeitavam. E 
continuou “não era como 
as danças de hoje, cheia 
de rebolado” e além 
do mais  foi obediente 
ao seu marido “meu 
marido me proibiu, e 
antigamente quando o 
marido mandava a gente 
obedecia, não era como 
hoje” .  Quando casou, 
seu marido a proibiu de 
dançar e aos 19 anos 
aconteceu a derradeira 
dança da menininha.

Viva o Morro!
A dança da Menininha
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Saúde Bucal
Confira algumas 

dicas e curiosidades do 
cirurgião dentista João 
Batista, para ficar em 
dia com seu sorriso:
•	 visite um dentista 

ao menos uma vez 
no ano.

•	 Escove seus dentes 
após todas as 
refeições e antes 
de dormir.

•	 Use enxaguante 
bucal e fio dental 
para complementar 
a higienização.

•	 Evite alimentos 
com incidência 

     de açúcar.

Curiosidades:  

    *A saliva ajuda na 
proteção dos dentes

Durante o sono os 
batimentos cardíacos 
diminuem. por conta 
disso a produção de 
saliva é reduzida. 
por isso alimentos 

açucarados antes do 
sono são perigosos 
para saúde dos seus 
dentes, uma vez que 
eles ficam com uma 
proteção menor.

      *Piercing na língua 
pode causar câncer

Uma  higienização  
mal feita do adereço, 
pode levar a um 
câncer na língua 
ou na boca.

Como anda a saúde da sua boca? 
Tem cuidado bem dos seus dentes? 

    
    

  

    
    

  

PROJETO COM COM
Jornal, Rádio e TV 
comunitários
Produção: todas as Terças, 
Quartas e Quintas.
Local: Faixa do Oleoduto, 5 
Pinheiro do Miranda  
Tel: 3377-1570

flickr
flickr.com/projetocomcom

facebook
Projetocomcom comunicação comunitária

Youtube
Canal de ProjetoComCom

blog
projetocomcom.wordpress.com

e-mail
projetocomcom@gmail.com

Orkut
Projeto ComCom

Web  Rádio 
“Voz do Morro”
http://soundcloud.com/projetocomcom 

twitter
@projetocomcom

Fique  
   por dentro

do que
acontece nos bairros 

Cota, também 
através do nosso

     “Voz do Morro” 
na  Visão FM 92,5

 às 15h  todas as terças, 
quartas e quintas.

viu!

Todo

mundo

programa de rádio 

Faça como o nosso Repórter Mirim Victor Augusto 
que cuida muito bem da sua saúde Bucal 

Escove as superfícies internas  e externas dos dentes superiores e depois dos inferiores.
Em seguida, escove as superfícies de mastigação e finalize garantindo hálito puro 
escovando a língua.

Morro Vivo: O que 
é Direito ambiental?

Italo Mena 
Campos: Direito 
ambiental é um ramo 
do Direito público 
que visa à proteção 
dos recursos naturais. 
tem como objetivo 
principal proteger o 
meio ambiente, para 
as presentes e
 futuras gerações.

MV: Como é 
criada uma área de 
preservação ambiental?

Italo: a área de 
preservação ambiental, 
tal como o parque 
Estadual da Serra do 
mar, vem prevista 
já na constituição 
federal de 1988. Junto 
com a mata atlântica 
e outros, a Serra 
do mar foi prevista 
como integrante do 
patrimônio nacional. 
houve um decreto do 
Estado de São paulo 
de 1987, que criou o 
parque Estadual da 
Serra do mar.

MV: Qual a 
diferença do impacto 
ambiental causado por 
um morador e por 
uma empresa?

Italo: tanto a 
pessoa física quanto 
a pessoa jurídica 
devem cumprir a lei, 
mas muitas vezes o 
cidadão comum não 
tem o conhecimento 
necessário para saber 
que derrubando 
uma árvore ele esta 
cometendo um crime 
ambiental. por outro 
lado a empresa 
sabe. Ela tem um 
corpo jurídico que 
tem conhecimento 
disso. Entretanto, 
o que ocorre? O 
poder econômico das 
empresas, por ser 
muito superior ao de 
um cidadão comum, 
impede muitas vezes a 
responsabilização dela. 

MV: mesmo o 
impacto de uma 
empresa sendo maior, 
a lei é mais severa 
 com o cidadão?

Italo: Com 
certeza o potencial de 
degradação da pessoa 
jurídica, em razão da 
própria estrutura, tem 
condições de causar 
maiores danos do que 
a pessoa física. porém 
isso tem mudado. O 

próprio ministério 
público que é um dos 
órgãos incumbidos da 
proteção e defesa do 
meio ambiente, tem 
lutado e mudado esse 
paradigma de forma 
à responsabilizar 
também as empresas 
por danos ao meio 
ambiente.

MV: O morador 
tem direito de lutar 
pela sua permanência 
em uma área de 
preservação ambiental?

Italo: Eu entendo, 
diferente de uma 
parte da doutrina 
que sim. por que o 
direito a moradia como 
eu já havia falado 
anteriormente, ele 
também esta previsto 
na Constituição 
Federal. Então nesse 
sobrepesamento de 
valores da dignidade 
da pessoa humana 
e o meio ambiente 
ecologicamente 
equilibrado o poder 
judiciário vai ter que 
decidir qual é valor 
mais importante no 
caso concreto.

Confira a entrevista com o advogado
Italo Mena Campos
e entenda o que está acontecendo nos bairros Cota.

Direito
Ambiental
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a Câmara municipal 
de Cubatão é onde 
os vereadores fazem 
propostas, discutem, 
aprovam ou reprovam 
os projetos para a 
Cidade. as sessões 
são realizadas todas 
as terças-feiras, com 
início às 16h e são 
abertas ao público, 
que tem o direito e o 
dever de colaborar nas 
discussões referentes 
aos projetos propostos 

    para o município.
você acompanha 

as sessões da Câmara 
municipal de Cubatão? 
Sabe quais projetos 
são discutidos? 

Esse novo espaço 
do nosso jornal será 
dedicado ao quadro 
“trovão na Câmara” 
com o nosso repórter 
político trovão, 
morador da Água 
Fria e colaborador 
do projeto. nele, 

serão discutidos os 
assuntos que estão em 
votação ou já foram 
aprovados na Câmara.

TROVÃO  NA  CÂMARA

Joaquim 
Domingues da Silva 
veio do paraná e 
chegou ao bairro 
Fabril em 1965, 
para trabalhar. 
Entretanto sua 
habilidade nas 
peladas do fim de 
semana chamou 
a atenção do 
Lutador El touro, 
que treinava na 
academia da polícia 
militar em Santos. 
Levou o garoto 
ágil e esperto para 
treinar junto com 
ele. 

Logo Joaquim se 
destacou e começou 
a ser chamado de 
mister King, nome 

que carregou em 
sua primeira luta. 
O jovem não tinha 
pretensão de ser 
lutador, porém 
deixou que a sua 
história fosse 
escrita livremente, 
assim como a luta 
surgiu na história 
da humanidade, 
livre. Seu primeiro 
combate aconteceu 
em Osasco – Sp, 
combate que 
venceu, assim como 
todos os outros que 
participou, pois ele 
afirma, ”eu tenho 
a minha filosofia, 
não se entra no 
ringue nem para 
fazer marmelada e 

nem para perder, 
e eu tenho mais 
de cento e poucas 
lutas e nunca 
perdi”.

mas o mister 
King não durou 
muito tempo, um 
dia seu empresário 
o batizou de Diabo 
Loiro, alegando 
que combinava 
mais com seu jeito 
no ringue, que 
pulava e destruía 
todos os seus 
adversários “mister 
é senhor... tu é 
capeta mesmo!” 
dizia. Os bastidores 
das lutas eram 
extremamente 
interessantes. 
Segundo Diabo 
Loiro, rinchas que 
aconteciam entre 
os lutadores 
eram iniciadas 
por seus 
empresários. 
por diversas 
vezes lutou 
no lugar de 
outro, usando 
uma máscara, 
“muitas vezes 
a gente fazia 

mais de uma luta 
por noite, faltava 
algum lutador e a 
gente lutava, eu 
usava máscara, e 
chamávamos isso 
de figura. Eles 
falavam, ‘faz uma 
figura pra mim aí!’” 
relatou a lembrança 
com entusiasmo.

O lutador 
encerrou suas 
atividades em 
1980, ficou um 
tempo dando aula 
na academia que 
treinava, mas 
logo parou. ainda 
hoje, segundo 
ele, é temido por 
inúmeros 
lutadores 
e 

se transformou em 
uma lenda no meio 
da Luta Livre. Sua 
invencibilidade 
nunca foi superada 
e suas vitórias estão 
registradas em 
recortes de 
jornais.

a luta sempre 
esteve presente 
na história da 
humanidade. 
nos tempos mais 
primitivos o homem 
usava a sua força 
para caçar e se 
defender, uma vez 
que o ambiente 
era perigoso e os 
mais fortes eram os 
que sobreviviam. 
ao longo do tempo 
a luta ganhou 
inúmeros significados 

e funções.
no antigo Egito 

as catacumbas 
dos Faraós eram 
repletas de 
desenhos retratando 
movimentos 
de combates, 
movimentos esses, 
semelhantes aos 
utilizados nos dias 
atuais, em diversos 
estilos. na Grécia 
antiga os jogos 
Olímpicos tinham 
uma modalidade 

semelhante ao que 
conhecemos hoje 
como vale tudo. 
E ainda mais, os 
gladiadores romanos, 
faziam espetáculos 
para entretenimento 
da sociedade, 
que se aproxima 
significativamente 
dos campeonatos de 
UFC nos dias atuais.

a luta sempre 
surgiu de maneira 
“LIvRE”, mas 
então o que é a 

LUta LIvRE? a Luta 
Livre profissional, 
apareceu quando 
valentões se 
desafiavam e 
marcavam lutas em 
ringues clandestinos 
para se confrontar.  
alguns empresários 
notaram que 
esse meio era um 
ambiente lucrativo 
e começaram a 
realizar shows. Os 
lutadores utilizavam 
nomes falsos para 

criar personagens 
a serem adorados 
pelo público. Cada 
empresário junto ao 
seu lutador começou 
a fazer o seu próprio 
campeonato. assim 
surgiram diversos 
cinturões, mas 
somente após a 
década de 30 é que 
nasceram as ligas e 
se oficializaram
 os campeonatos.

ADOTE UMA PRAÇA   

é um projeto         
que foi aprovado 
no dia 23/04 na 
Câmara municipal 
de Cubatão. a 
partir de agora 
empresas privadas 
poderão conservá-
las fazendo sua 
manutenção. O 
projeto também 
abrange outros 
lugares como 
parques e jardins 
da Cidade.

          Segundo Renata 
vieira do Santos 
moradora do pinhal 
do miranda, o projeto 
adote uma praça 
é importante, pois 
a comunidade é 
carente de espaços 
de lazer, entretanto 
os jovens também 
precisam de educação 
e reivindica um centro 
comunitário onde 
sejam disponibilizados 
cursos, oficinas 
e palestras. 

Lucas Fernandes 
também morador do 
pinhal, afirma que “o 
horário que acontecem 
as sessões é uma falta 
de consideração com o 
trabalhador que quer 
acompanhar a sessão e 
não pode” e pede que 
esse horário 
seja estudado.

O Rei momo 
Rochinha presidente 
da associação 
amigos do pinheiro 
do miranda e da 
Fabril, disse que 
após a chuva que 
houve, no último 
dia 22 de fevereiro, 
as estradas foram    

danificadas “e é de 
suma importância 
que as estradas 
sejam consertadas”.

Josenilton dos 
Santos o popular 
“Capivara”, é líder 
comunitário da vila 
dos pescadores. 
Ele disse que são 
necessárias mais 
Creches municipais, 
pois conhece 
mulheres que são 
chamadas para 
trabalhar e não têm 
onde deixar os seus 
filhos. Em relação 
à praça, Josenilton 
disse que é uma 
ótima ideia, pois a 
praça da vila São 
José foi construída 
a mais ou menos um 
ano e meio e já está 
deteriorada por falta 
de manutenção.

vamos aguardar 
as próximas 
sessões  e esperar 
que a comunidade 
 seja atendida.

 
Trovão na Câmara, 
junto à população.

alguns munícipes foram 
entrevistados e aprovaram 
a ideia desse novo projeto, 
todavia reivindicaram 
outros:

O  Lendario  Diabo  Loiro
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Equipe PROJETO COM COM: Alexsandro Gadelha, Arcelina Francisca S. Silva, Carlos Guilherme Campos Costa, Cristiane Novaes, Damião Nogueira, 
Douglas Eduardo do Nascimento, Duda Matias Brito, Evelyn Lima, Expedito Silva, Filipe da Silva, Felipe Lourenço Cardoso,  Jonatas Linhares, 
Josevaldo Barbosa, Juan Pablo, Juliana Finamore, Leandro Oliveira, Maria Vitória, Matheus Muniz de Freitas, Nayla Alves, Pablo Henrique, Rayane 
Gomes, Vitor Augusto de Freitas Oliveira,Vitor Reis.
EDuCADORES: Agner Rebouças, André Gustavo, Humberto Boni, Jeferson Nascimento, Jeronimo Vilhena e Thais Scabio.
Diretores responsáveis: Agner Rebouças, Duda Matias Brito e Juliana Finamore.

 N ESDEL

a oficina de 
Jornal do projeto 
COmCOm (projeto 
de Comunicação 
Comunitária) acontece 
semanalmente e tem 
como objetivo fazer 
com que o morador 
comece a escrever 
jornalisticamente 
e possa colaborar 
com o Jornal morro 
Vivo! Viva o morro! 
fazendo assim, que 

a Comunicação 
Comunitária aconteça! 

Os textos abaixo 
são resultado de um 
módulo da oficina, 
no qual os educandos 
aprenderam a 
reconstruir perfis de 
famílias do bairro, 
usando recursos 
do Jornalismo 
Investigativo e a 
imaginação. a matéria 
não tem objetivo de 
ser fiel aos dados, mas 
buscou se aproximar ao 

máximo da realidade. 
Os alunos 

analisaram duas 
casas diferentes, 
que passaram por 
situações distintas. 
Sem entrevistar os 
ex-moradores, apenas 
através dos vestígios 
deixados na residência 
abandonada, os mais 
novos repórteres 
reconstruíram a vida 
dessas pessoas. Confira 
os textos, e mergulhe 
nessas histórias.

Oficina de jornal

Uma casa, 
duas famílias, duas 
histórias. Era um 
grande escombro 
em pé, sem janelas, 
telhado, portas ou 
móveis, porém cheio 
de lembranças e 
histórias grudadas 
em cada parede.

O primeiro andar 
desta casa tinha 
quatro cômodos. 
Logo na entrada 
haviam boletins 
e cadernos pelo 
chão, eram de uma 

adolescente e de 
uma senhora do 
EJa (Educação de 
Jovens e adultos), 
que quando jovem 
deve ter abandonado 
os estudos, porém 
depois de tempos 
resolveu retomar. 

O cômodo em 
seguida deveria ser 
a sala. E o outro a 
cozinha, pois havia 
parte de um armário. 
Do lado direito 
havia uma escada, 
e do esquerdo um 

corredor onde estava 
um boné no chão 
escrito “marcha para 
Jesus – 2000”. atrás 
havia um quintal 
com flores onde 
as crianças desta 
casa devem ter se 
divertido, subindo 
na bananeira e 
brincando com
 o cachorro. 

no segundo 
andar havia mais 
quatro cômodos, 
cheio de garrafas 
vazias de bebidas 

alcoólicas e um 
CD de música 
evangélica. Uma 
farra gospel?!  
não. nessa casa 
morava uma família 
evangélica com três 
filhos e venderam 
a casa a nova 
família composta 
de uma mãe e duas 
filhas adolescentes 
que ouviam 
muito pagode.

Depois de alguns 
anos morando nesta 
casa, arrumaram 

suas malas e foram 
para um conjunto 
habitacional, 
como a maioria 
dos moradores dos 
bairros cotas. Foi 
uma obrigação mudar 
de casa. Deixaram 
para traz uma 
vista maravilhosa 
na varanda, onde 
o sol pintava as 
folhas e a neblina 
cobria a passarela. 
Lembranças que 
devem dar 
muita saudade.

Reconstruindo histórias

Tudo estava 
destruído, lama por 
toda a parte da casa, 
camas quebradas, 
televisão destruída no 
chão, roupas jogadas 
por todo o quarto, 
guardarroupa, fogão 
e mesa fora do lugar. 
A região já não era 
mais a mesma. Um 
silêncio desolador 
habitava ali. Aquela 
família nunca mais 
será a mesma, pois o 

pouco que tinham a 
água destruiu.  
 No bairro da Água 
Fria morava uma 
família humilde, José 
Pedro Lopes, sua 
esposa Recicleide 
Tomaz Seno e seus 
dois filhos, Sabrina 
de 7 anos e seu filho 
de colo.  A residência 
possuía três cômodos 
e um banheiro e 
ficava colada ao 
rio Pilões. Era uma 

casa modesta, com 
telhado de amianto, 
não possuía reboco e 
de difícil acesso, pois 
era cercada de mato 
e lama. 
A rotina da família 
era comum: a mãe 
cuidava dos dois 
filhos enquanto o pai 
trabalhava; Sabrina 
costumava brincar 
com suas amigas 
no quintal da casa, 
comiam pitanga e 

banana da horta, 
além de todos os dias 
se divertir com seu 
irmãozinho. A mãe 
por ser dona de casa, 
fazia seus deveres, 
cuidava dos filhos e 
ia para a igreja que 
se encontrava em 
frente de sua casa. 
Era sexta-feira 
à tarde quando a 
chuva iniciou, todos 
achavam que era 
efêmera, mas não foi. 

Em poucos minutos 
o rio começou a 
transbordar e a 
família Lopes, com 
chances apenas de 
salvar-se correram 
para uma laje. Ao 
retornarem a sua 
casa puderam ver o 
resultado da tragédia. 
Não a tinham mais. 
A partir daquele 
momento, sua 
meta passou a ser: 
REcoNSTRUiR o LAR.

um dia depois da enchente

DROP’SDROP’S

InsTInTO DE VIDA

“Almas gêmeas sutileza da natureza, sentimento etéreo de calor e luz.”

Poema de Antonio Rubio Peixoto 
Morador do Pinheiro do Miranda

Ingredientes
2 xícaras de farinha de trigo
1 xícara de maisena 
Um  pouco de queijo ralado
1 colher de margarina
1 colher de cha de fermento
1 copo de leite
1 pitada de sal
1 ovo

Modo de Preparo
misture tudo em um recipiente 
e deixe descansar por 5 min. 
amasse e abra a massa. Depois 
é só colocar para assar. para 
saber se está pronto, é só 
espetar um garfo e ver se saiu 
limpinho.
Faça o recheio que quiser 
 e bom apetite!

Pizza 
da Mamãe 

Silmari Constantino
moradora do Bairro Fabril
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