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PERUIBE COMPLETA 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO
este 18 de fevereiro, Peruibe
completa 63 anos de Eman-

cipação Político-Administrativa e
nada mais justo do que parabenizar
sua gente de bem, guerreira, hones-
ta e batalhadora que com seu traba-
lho diário constrói o desenvolvimen-
to do município. Também não pode-
mos esquecer os homens que luta-
ram por sua emancipação e um gran-
de número de políticos honestos que
passaram por nosso Executivo e Le-
gislativo sempre buscando o cresci-
mento da nossa cidade.

Nos últimos dois anos, mesmo
com a pandemia da covid-19 que
atingiu mais de 11 mil peruibenses e
causou cerca de 250 mortes, enfren-
tando o desemprego, uma crise eco-
nômica, a queda de renda e a infla-
ção, sua população jamais desistiu
de lutar por dias melhores. E esses
dias sem dúvida nenhuma vão che-
gar para Peruibe e sua gente!

N

Ainda dá tempo de tirar o
título pela primeira vez ou re-
gularizar pendências para vo-
tar nas eleições deste ano.
Faltam exatamente três me-
ses para o fechamento do ca-
dastro eleitoral, que ocorre
no dia 4 de maio. Conforme
determina a Lei das Eleições
(Lei nº 9.504/97 – artigo 91),
o prazo é encerrado 150 dias
antes do pleito. Nesse perío-
do, nenhuma alteração pode-
rá ser efetuada no registro do
eleitor, sendo permitida so-

Termina dia 4 de maio o prazo para tirar e
regularizar o título para votar nas Eleições 2022

APLICATIVO E-TÍTULO

Outra forma prática de
consultar eventuais pendênci-
as com a Justiça Eleitoral é o
aplicativo e-Título. A ferra-
menta também é utilizada
como título eleitoral digital,
substituindo o documento em
papel no dia das eleições. Bas-
ta fazer o download gratuito
em telefones celulares ou ta-
blets de qualquer plataforma
(Android e iOS).

mente a emissão da segunda
via do documento.

SIMPLES E RÁPIDO

Antes de qualquer altera-
ção, é importante que as pes-
soas que já possuem título verifi-
quem se há débitos ou multas an-
tes de prosseguir.

A regularização do docu-
mento pode ser feita pela in-
ternet, no portal do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), por meio
do sistema Título Net. O prazo

também vale para os que de-
sejam solicitar a emissão da pri-
meira via, transferência de lo-
cal, alteração de dados pesso-
ais ou revisão para a regulari-
zação de inscrição cancelada
(veja mais detalhes).

Seja qual for a solicitação,
ela será concluída após análise
das informações prestadas e
dos documentos apresenta-
dos, e você poderá entrar em
Acompanhar Requerimento
para ver o andamento do pro-
cesso.

No dia 04 de fevereiro Sodré faleceu de causas na-
turais.

Nascido em Caraguatatuba (SP) morava há 70 anos
em Peruibe, foi vereador, vice-prefeito, 4 vezes pre-
feito, assessor e funcionário do Departamento de Es-
tradas de Rodagem(DER). Participou da emancipação
de Peruibe em 1959 e da primeira Legislatura da Câma-
ra Municipal como vereador ocupando o cargo de vice-
presidente. Era um apaixonado pela cidade, foram 60
anos de vida pública em Peruibe. Uma curiosidade é
que quando foi prefeito escolheu pessoalmente em
cada bairro da cidade onde seriam instalados os posti-
nhos de saúde, foi um grande gestor que  trouxe de-
senvolvimento e progresso com o seu trabalho. Em 31
de março de 2017 foi homenageado com o título do
Eterno Prefeito de Peruibe pela Câmara Municipal, um
momento inesquecível que reuniu muitos amigos, pa-
rentes e simpatizantes dentro e fora da Câmara. Sodré
deixou filhos, netos e bisnetos.

Benedito Marcondes Sodré faz parte da história de
Peruibe!

Ex-prefeito de Peruibe,
Benedito Marcondes Sodré

morreu aos 93 anos

Os caminhos entre caminhos da
história. Peruibe entre ruas e história

Matéria completa na página 7

ECONOMIA
SOLIDÁRIA E

TURISMO:
INOVAÇÕES
ACONTECEM
EM PERUIBE
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O Guaraú – Um bairro que transpira cultura!
Por Giulia Pierro, moradora do Guaraú

uem conhece o Guaraú muitas vezes só pensa em
sua exuberante natureza: a praia, o mangue, as

cachoeiras, a mata...
Mas o Guaraú oferece também muita riqueza cultu-

ral, quase sempre inspirada na própria natureza! Muitos
moradores produzem arte e cultura, inclusive oferecem
seu trabalho à comunidade na forma de oficinas, exposi-
ções, encontros etc. Este ano de 2022, que de alguma for-
ma marca o início de uma relativa volta à normalidade,
após um longo período de isolamento social, promete
boas surpresas para as atividades culturais do Guaraú.

A artista plástica Luzia Gouveia trabalhou muitos anos
em escolas de Carapicuíba, antes de mudar para o Guaraú,
em 2018. Aqui, produziu muitas telas e pinturas em madei-
ra inspiradas na flora e fauna local, mas o que mais gosta de
fazer e quer implantar este ano, no Centro Comunitário,
são oficinas abertas à comunidade, de objetos criados com
sucatas: caixas de todo tipo, inclusive de fósforo, garrafas
revestidas de papéis pintados, tubos de papel toalha, se-
mentes e vagens caídas de árvores, cabaças, retalhos de te-
cidos, botões, latas e tampas de embalagens etc.

Uma atividade inspiradora principalmente para os jovens
e as crianças, em vista de um futuro mais sustentável.

Q

O artista multimídia Wagner Dias, músico, videomaker,
criador de mosaicos, é professor de filosofia em escolas pau-
listanas, e vive entre São Paulo e o Guaraú, onde participa
de diversas atividades culturais. Aqui, com seu filho Pedro,
ele produz principalmente mosaicos que retratam pássaros
da região, tão rica de aves, que reúne mais de um terço das
espécies presentes em toda a Mata Atlântica nacional.

O projeto do Wagner, para este ano de 2022, é oferecer à
comunidade oficinas de mosaicos retratando pássaros do
Guaraú, a serem afixados nos postes do bairro, a fim de
chamar a atenção de moradores e turistas sobre essa rique-
za incalculável da natureza local. A primeira oficina, gratui-
ta, já está marcada para o dia 18 de fevereiro, e pretende
motivar as pessoas através de uma atividade lúdica praze-
rosa, além de aumentar a conscientização a respeito da im-
portância da preservação ambiental.

O Coletivo Cine Curta
Comunidade surgiu em 2019
no bairro do Guaraú, para a
difusão de filmes e curtas
nacionais, uma vez que Pe-
ruibe não tem salas de cine-
ma. A proposta visa tam-
bém chamar a atenção para
o corte de verbas para a cul-
tura por parte do Governo
Federal, que reduziu dras-
ticamente o orçamento da
ANCINE – Agência Nacional
do Cinema. As apresenta-
ções são gratuitas, abertas
à comunidade e acontecem
em escolas, espaços públi-
cos, a convite de Entidades
e Associações, e até na
praia ou na quadra do Gua-
raú. Além de lazer, o coleti-
vo também procura desper-
tar a consciência crítica, por
meio de rodas de conversa
após as sessões.

A coordenadora do pro-
jeto, a pedagoga Luciane
Nascimento, é moradora do
Guaraú e organiza também

Obras de Wagner

Obras da artista plástica Luzia Gouveia

OFICINAS DE OBJETOS ELABORADOS COM SUCATAS

OFICINAS DE MOSAICOS

Obra de Wagner

UM CINE-CLUBE NO GUARAÚ

a Oficina de Curtas do Cole-
tivo, que tem acontecido
remotamente devido à pan-
demia de Covid-19. Nos en-
contros os participantes têm
contato com editores de ví-
deo, técnicas de filmagem,
elaboração de roteiro etc.

Alguns dos vídeos produ-
zidos pelos integrantes da
Oficina já foram seleciona-
dos para exibição em Festi-
vais de Cinema e Curtas de
outras cidades e estados,
levando assim o nome de
Peruibe para esses eventos.

NOVO ESPAÇO DE MÚSICA, DANÇA E DEBATES

Este mês de fevereiro
iniciou uma nova atividade
cultural no Guaraú, que visa
oferecer à comunidade um
espaço de música, dança e
debates sobre questões so-
ciais. Trata-se do Bloco Afro-
brasileiro Aiyé Itatins, que
iniciou reuniões e ensaios
no Centro Comunitário e na
quadra do Guaraú, às quin-
tas-feiras e sábados à noite.

O coordenador do proje-
to, Kamau Hamadi, mora no
Guaraú há cinco anos, é pro-
fessor de Educação Física e
tem uma trajetória de parti-
cipação em blocos de sam-
ba-reggae em São Paulo. O
grupo ainda é pequeno, mas
conta com diversos instru-
mentos musicais, como sur-
dos, caixas, tamborins, ago-
gôs etc. Os ensaios são lúdi-

cos, mas bem didáticos, com
muitos esclarecimentos
voltados para a musicaliza-
ção dos integrantes e o apri-
moramento de técnicas e
habilidades.

O projeto inclui também
ensaios de dança e debates,
trocas de ideias e vivências
sobre temas sociais e cultu-
rais, principalmente de
questões afro-brasileiras.

Obra da artista plástica Luzia Gouveia

Há mais de 25 anos
Guaraú por uma vida

mais saudável

Lina Gomes da Silva, mi-
neira de Curvelo, trabalhou
muitos anos no departamen-
to financeiro de empresas
em São Paulo, antes de re-
solver mudar-se para o Gua-
raú, em abril de 1997, bus-
cando uma vida mais saudá-
vel para si e sua filha Na-
tasha. Com suas economias,
adquiriu uma casa e uma lo-
jinha, onde vendia produtos
de consumo diário, como
açúcar, café, enlatados, be-
bidas etc.

Aos poucos, com seu tino
empresarial, Lina começou a
preparar marmitas e a ven-
der frango assado. Com o
novo milênio, seus talentos
gastronômicos inatos aflora-
ram e ela resolveu ampliar a
vendinha, colocou mesas e
cadeiras, e começou a de-
senvolver cardápios para o
almoço e o jantar, alguns
muito especiais. Nasceu as-
sim a “Mamma Lina” e seu
restaurante, que ao longo
dessas duas décadas coleci-
ona prêmios de revistas es-
pecializadas e críticos de
gastronomia. Suas receitas
especiais, desde pratos à
base de peixes e frutos do

mar, até carnes, massas e
principalmente seu especi-
alíssimo nhoque de batata ao
forno, atraem clientes e tu-
ristas de toda a baixada san-
tista, inclusive de São Paulo.

Após alguns anos, sua fi-
lha Natasha também come-
çou a trilhar o mesmo cami-
nho, transformando-se numa
pizzaiola de mão cheia. A pi-
zza na pedra do Mamma Lina
é muito especial, aliás, um
cliente vindo dos Estados Uni-
dos disse que nunca esteve
em outro restaurante onde
a qualidade da comida é a
mesma, no almoço e nas pi-
zzas à noite.

Pensando em seus clien-
tes que vêm de fora de Perui-
be, Lina criou a Pousada
Mamma Lina, contígua ao
restaurante, em estilo nor-
destino, com vista para o
mangue.

Desde sua chegada ao
Guaraú, Lina também bata-
lhou muito pela qualidade do
turismo de Peruibe, partici-
pou de Conselhos e de movi-
mentos de cidadania, contri-
buindo para o progresso da
cidade, e do Guaraú em es-
pecial.

O Jornal de Peruibe com a participação da população
está de olho nas ações do executivo e do legislativo muni-
cipal. O nosso objetivo principal é alertar principalmente o
executivo que nem tudo está tão bom quanto aparenta es-
tar. Nesta edição vamos focar alguns pontos que nos cha-
maram atenção : 1 – Segurança : A – Nota de repúdio dos
moradores do bairro da estação B – Roubos de grades e
portões de residências C – Roubo por 3 vezes de um mesmo
quiosque num período de quinze dias onde foram levadas
as câmeras de segurança e até o registro do chuveiro que
serve os clientes e turistas. 2 – Obras/manutenção:A- Con-
tinuam deixando muito a desejar a operação “tapa buraco”
que vem sendo realizada pelas empresas contratadas. B – A
empresa responsável pelo corte do mato, de acordo com os
munícipes executa seus serviços sem um cronograma com
lógica e de forma um tanto quanto lenta. 3 – Saúde: São
inúmeras queixas, tais como: falta de remédios, falta de
médicos  e a UPA sobrecarregada.

O prefeito Luiz Maurício é reprovado por 53,5% da popu-
lação de Peruibe, pesquisa feita pela BS9-BADRA no dia 27
de janeiro em Peruibe.

A GALERA TÁ DE OLHO

Foram ouvidos 7.200 moradores eleitores da Baixada Santis-
ta, 800 em cada uma das cidades, entre os dias 27 de janeiro e 1º
de fevereiro.

Margem de erro de 3,6 pontos, para mais ou para menos, com
intervalo de confiana de 95%. Fonte: BS9-BADRA

Ranking de reprovação - Baixada Santista

Você aprova ou reprova a gestão do prefeito de sua cidade?

Ademário - Cubatão

Válter Suman - Guarujá

80,3%

63,3%

53,5%

40,8%

39,3%

Luiz Maurício - Peruibe

Raquel Chini - Praia Grande

Caio Matheus - Bertioga

Tiago Cervantes - Itanhaém

33,5%

Márcio Cabeça - Mongaguá

58,3%
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A BOA MÃE
“A BOA MÃE é aquela que

vai se tornando desnecessária
com o passar do tempo. Várias
vezes ouvi de um amigo psica-
nalista essa frase, e ela sem-
pre me soou estranha. Chegou
a hora de reprimir de vez o im-
pulso natural materno de que-
rer colocar a cria embaixo da
asa, protegida de todos os er-
ros, tristezas e perigos. Uma
batalha hercúlea, confesso.
Quando começo a esmorecer

na luta para controlar a super-
mãe que todas temos dentro
de nós, lembro logo da frase,
hoje absolutamente clara.

Se eu fizer o meu trabalho
direito, tenho que me tornar
desnecessária.”......

A frase acima foi dita por
Chico Xavier, e contém somen-
te a verdade. Eu sempre vejo
mães de crianças, por vezes já
crescidas, excessivamente pre-
ocupadas com sua “cria”, colo-

cando suas asas por cima dela,
o que não é muito saudável.
Sempre penso nisso.

As crianças devem ser pre-
paradas para se tornarem adul-
tas, eu mesma às vezes peco,
até falo, filho, vou me preocu-
par com você até mesmo
quando você tiver 60 anos,
e eu tiver 100.

Criamos nossos filhos para o
mundo, não para nós. E isso deve-
ria ficar bem claro.

É sempre um risco, todos
nós corremos, mas por isso
mesmo devemos preparar
nossos filhos para esses pe-
rigos, deixá-los mais conscien-
tes, o quanto mais, protegê-los,
sim, mas de forma a informar-
lhes de que forma podemos
enfrentar todos esses peri-
gos.

Venha nos conhecer.
Professora Marta / KUMON Peruibe (tel 13

34554393/ whats 13 9 97533031)

ADVOGADOS

CONTABILIDADE

DELIVERY

GESSO

IMÓVEIS

TOLDOS

SERVIÇOS

ALUGA-SE DEFINITIVO
EXCELENTE CASA TÉRREA COM AR CONDICIONA-
DO; PISCINA GRANDE - 8,00MX4,00MX1,40M - CHUR-
RASQUEIRA; 03 DORM., SENDO UMA SUITE - POR-
CELANATO TOTAL; 03 BANHEIROS - VAGAS GARA-
GEM 03. TOTALMENTE MOBILIADA; ARMÁRIOS - CA-
MAS KINGS - BELICHES E COZINHA COMPLETA.
VALOR 3.000 MENSAL - COM FIADOR
LOCAL - RUA DUQUE DE CAXIAS - BAIRRO NOVA
PERUIBE. VIZINHOS LATERAIS E FRONTAL. FICA A 450
MTS DA PRAIA - PRÓXIMO PÃO DE MAÇÃ. AV. PADRE
ANCHIETA.
TRATAR COM DR. AMARAL - FONE:  (11) 99930-4011

A GALINHA  DEPENADA
Muito embora sem  comprova-

ções sobre a veracidade e  proce-
dência,atribui-se a Adolf Hitler um
acontecimento do qual se extrai
um conteúdo bastante importan-
te para avaliações e reflexões
sobre o comportamento das pes-
soas em relação a política e elei-
ções nos dias atuais.

Segundo o relato,  em certa
ocasião Hitler  em um dos seus dis-
cursos solicitou que lhe entregas-
sem uma galinha.

E enquanto discursava, foi de-
penando a galinha viva, submeten-
do-a a um forte sofrimento.

Ao terminar de depená-la sol-
tou-a.

Ao soltá-la, ofereceu à galinha
farelos e ela mesmo sangrando
aceitou! Na sequência, enquanto
Hitler caminhava se afastando, jo-

 Dimas M. da Silva

gava farelos e a galinha continuava o
acompanhando e aceitando as miga-
lhas que lhe eram oferecidas.

Hitler teria dito ao final do seu
ato

  “- viram como a galinha me seguiu
apesar do sofrimento que lhe causei?
Assim, facilmente se governa os estú-
pidos !”

Não é difícil aceitar e entender
que a realidade no Brasil seja exata-
mente assim; as pessoas seguem os
políticos pelas migalhas que rece-
bem e fazem suas escolhas não como
eleitores e sim como “ devotos”!

Se formos buscar subsídios mais
recentes,e estes devidamente com-
provados,   um pensamento real ma-
nifestado por   um ex Ministro da Edu-
cação de Fernando Henrique Cardo-
so, o entendimento se consolida :

“– Evite por todos os meios obri-

gar o povo a refletir.A reflexão é um
trabalho penoso a que o povo não está
habituado.Dê-lhe sempre razão. Pro-
meta-lhe tudo o que ele pede e abra-
ce-o quando puder.

Francisco C.Weffort
– Ministro da Educação- Governo F.H.C.

Manter o povo politicamente
analfabeto é tudo o que a classe po-
lítica deseja.

Acredito e comungo do  pensa-
mento de  que o cidadão que não tem
a oportunidade de desenvolver e en-
riquecer o seu conhecimento políti-
co, torna-se não só incapaz de com-
preender o mundo que o cerca, mas
primordialmente  de  também  agir
sobre ele.

Ignorar política e voltar as costas
à  ela, é virar-se de costas contra os
mecanismos que possibilitam definir

os rumos que queremos para as
nossas vidas.

Para as mudanças que almeja-
mos, o que  falta não é o poder. É a
vontade. E vontade se desenvolve.

Simples assim!

O autor é Jornalista- Escritor autor do livro
 Ser ou Não Analfabeto Político . A escolha e sua!

dimas.2016@hotmail.com

Exposição “Mario de Andrade”, com obras inéditas de LF.Lessa, integra
programação dos 100 anos de arte moderna na cidade de Itanhaém

A partir do dia 15 de fevereiro, de
terça a sábado, das 10 às 17 horas, o
Museu Conceição de Itanhaém recebe
a exposição “Mario de Andrade em Três
Tempos: Um Olhar e Uma Herança da
Semana de 22”.  A iniciativa acontece
em comemoração a polêmica, porém
histórica “Semana de 22”, ou “Semana
da Arte Moderna”, que deu ao Brasil
novos olhares e ares em relação a sua
cultura e identidade nacional, onde im-
portantes nomes da cultura nasceram
para as artes.

A exposição é composta em duas sa-
las , onde na primeira sala o visitante
poderá contemplar a ruptura da arte
modernista e conhecer o modernismo
no Brasil relacionado com a “semana
de 22”.

Na segunda sala teremos a exposi-
ção individual do artista plástico Luiz
Fernando Lessa maragni (LF.Lessa) com
10 obras inéditas realizadas especial-
mente para essa  exposição. As obras,
com um olhar pós-moderno retratam
Mário de Andrade em seguimentos de
sua vida que foram de suma importân-
cia para a construção cultural brasilei-
ra, como a Música, a Literatura e o Pa-
trimônio Histórico.

A exposição também conta com a
curadoria da historiadora Fátima Cris-
tina Pires , atual responsável pela co-
ordenação do Museu da Conceição de
Itanhaém.

Mario de Andrade foi o primeiro Di-
retor de Cultura do Brasil. Resgatou
com sua Expedição Folclórica de 1938
várias danças e canções dos sertões
brasileiros, tendo fundamental parti-

cipação na criação do IPHAN (Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional), tombando as igrejas de Minas
Gerais a princípio, e depois, estenden-
do essas ações aos quatro cantos do
país, preservando memórias e tradi-
ções.

Na literatura mostra abertamente
seu amor por São Paulo e toda a sua
poesia moderna e que marcou pra
sempre a literatura brasileira. Foi ain-
da um músico exemplar e um profes-
sor aplicado e sério.

“É esse Mário dentro do contexto
da nossa cultura que vemos despontar
ricamente na Semana de 22, e é esse
nascimento que a Exposição quer mos-
trar. Venha comemorar conosco esse
fato importante não só na arte brasi-
leira, mas em nossa história e identi-
dade”, disse o diretor de Cultura Tony
Sheen.

Para maiores informações o telefo-
ne do Museu Conceição de Itanhaém é
o (13) 34263682.

Exposição “Mario de Andrade em
Três Tempos: Um Olhar e Uma Herança
da Semana      de 22”.

De: 15/02 a 02/04, de terça a sábado,
das 10 às 17 horas,

Endereço: Museu da Conceição,
Praça Narciso de Andrade, s/nº, no
Centro Histórico de Itanhaém.

OBRA : Polímata, ano 2022
DIM: 42 CM X 29,7 CM
TÉC : MISTA
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Parabéns !!!
Noah França Barbosa, fi-

lho de Lilian e Jr. festejou
05 anos de idade no dia 06
de fevereiro e ao lado do
vovô o músico Maurício
França fez a festa tocando
bateria, de repente surge
uma nova parceria.

*DEBUTANTE
Mirella Pasqual comple-

tou 15 anos e a festa  foi  pi-
lotada  pela madrinha Suely
Pedreira, contou com a pre-
sença de um pequeno grupo
de familiares para celebrar o
tempo novo da linda jovem.

 GENTE NOVA CHEGANDO !!!
 Fagner Celso Nunes e Camila Inácio M.Nunes estão aguardando a chegada

da princesa Ana Júlia para meados do mês de março. Camila é filha de Rosete
e Márcio e neta do Dedé Color o eterno fotógrafo de Peruibe.

MÚSICA NOVA DO CANTOR YGGOR PRYMO
A música “Disfunção” dos compositores Yggor Prymo e Ary Gonçal-

ves já está pronta, foi gravada no Studio Victory Music em São Caetano
(SP), em breve também será lançado o clipe.

O cantor Yggor Prymo faz live toda quarta-feira no Instagram às 20h30
confira no @yggorprymo, além de fazer shows corporativos, festas par-
ticulares, continua cantando em quiosques, bares e baladas. Foi citado
em um dos canais mais conceituados do samba e pagode das redes
sociais o Canal do Leandro Brito que rasgou elogios para o cantor.

*Do anonimato ao sucesso, uma flor de cada vez*

Wanderlei nasceu em Pariquera-Açu
em 06/06/1961 e veio para Peruibe em 1967
com toda família. O primeiro emprego foi
em uma padaria aos 14 anos de idade, tra-
balhou no Banco do Brasil, após abriu a De
Paula Seguros em 1999, onde fez muitas
amizades e sempre gostou de conversar
com os clientes. Foi candidato a vice-pre-
feito em 2008 com a dra. Julieta Omuro, e
a vereador em 2012 e 2016 porque sem-
pre teve o sonho de entrar na política para
ajudar a cidade. O futebol era atividade
esportiva que mais ele gostava, chegou a
montar um time de futebol, jogava no Pe-
ruibão e no Parkbol, fez parte da diretoria

Roberto Rabello nem sempre teve a fama
que possui hoje. Desde pequeno, foi criado por
sua avó, na cidade de Peruibe e sempre sonhou
em superar as dificuldades que vivia e que o
deixava inconformado. Tinha como objetivo al-
cançar o sucesso financeiro, o mais rápido pos-
sível, para proporcionar uma melhor condição
de vida para a sua família.

Desde cedo, Rabello começou a trabalhar,
carpindo o quintal de seus vizinhos, arrumando
as hortas e ornamentando jardins, após muito
esforço, conseguiu seu primeiro emprego re-
gistrado em um supermercado da região. No
próprio local, existia uma floricultura, onde Ra-
bello adorava passar seus intervalos cuidando
das plantas, identificando-se ao máximo com o
ofício. Assim que foi dispensado do supermer-
cado, arrumou um bico nesta mesma floricultu-
ra. Após um tempo, Rabello recebeu o incenti-
vo de Dona Maria, mãe de sua amiga Nanah
Martins, fez uns trabalhos extras, juntou R$
80,00 e mudou-se para São Paulo. Já no novo
cenário, Rabello conseguiu um emprego e pas-
sava o dia inteiro panfletando para uma agên-
cia de telemensagem. Em um determinado dia,
percebeu que muitas pessoas pediam arranjos
de flores e se ofereceu para atender aos pedi-

dos. A partir disso, conseguiu mais trabalhos e
incentivou o patrão a montar uma floricultura.
Tempos depois, o patrão ofereceu a floricultura
ao Rabello, que se tornou proprietário. Depois
de um tempo o florista começou a ganhar po-
pularidade e passou a atender a elite de São
Paulo. Sua primeira cliente famosa foi Frances-
ca Giobbi, designer de sapatos. Sua fama de
florista se espalhou e passou a decorar cama-
rins como o de Anitta, Leonardo, Alcione e até
de Ana Maria Braga.

O ápice de sua caminhada veio ao participar
do  programa Mulheres, da TV Gazeta, na épo-
ca liderado por Cátia Fonseca, hoje apresenta-
dora do Programa Melhor da Tarde, do Grupo
Bandeirantes de Comunicação, chegou a tra-
balhar na casa da apresentadora, e finalmente
caiu nas graças das celebridades. Hoje, Rabello
conquistou seu espaço na mídia e comanda seu
próprio programa, o Programa Te Convido, no
canal 9 da Net, canal 186 da Vivo, canal 8 da
Vivo Fibra e pelo site www.tvaberta.Tv.br , fo-
cado em levar entretenimento para as famílias
brasileiras e equipado de diversos segmentos
nas áreas da culinária, artesanato, música, en-
tre outras, realizando o grande sonho de sua
vida.

Wanderlei Abrahão de Paula deixou saudade !!
e foi atleta do DERAC time de futebol, sem-
pre apoiou o esporte na cidade, patroci-
nou vários times com uniformes e festivais.
Wanderlei adorava o carnaval, tocava
trombone na Banda Veneno que puxa o Blo-
co da Estação e fazia parte da diretoria do
bloco. Foi homenageado em 2017 pela Câ-
mara Municipal de Peruibe em sessão so-
lene com o Título de Cidadão Benemérito
de autoria na época do vereador José Pe-
dro Gomes de Oliveira, um momento emo-
cionante que também marcou os 50 anos
da família De Paula em Peruibe.

 Faleceu no dia 18 de janeiro de 2022,
deixou 3 filhos, mãe e 5 irmãos.
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FELIZ 63 ANOS QUERIDA PERUIBE!!

EXPO KUMON 2021

O método Kumon homenageou vários alunos no final
do ano de 2021 com medalhas que são conquistadas pela
dedicação, perseverança e persistência. Na edição de

dezembro do Jornal de Peruibe, publicamos alguns me-
dalhistas e agora vamos conhecer outros alunos que fi-
zeram jus aos prêmios.

Saphira Akemi entre as professoras

Felipe e Marta, proprietária e
professora da escola

A equipe do Kumon

Pedro Issa com os familiares e professorasLucas com a família e a professora Marta

Peruibe, Cidade Amor
Te conheci quando era menino
Quando estava de férias
Anos cinquenta, poucas casas
Era apenas uma pequena vila
Mas,você ficou no meu coração
Anos depois voltei a vê-la
Quarenta e cinco, na verdade
Que alegria, que surpresa
Você já era uma bela cidade
Aqui resolvi terminar meus dias
Aqui vivi os últimos cinco anos de vida

Da mulher que foi meu grande amor.
Suas belezas naturais praia, mar, floresta,
Me consolaram naquela grande dor.
Me equilibrei, acalmei meu coração
Realizei o sonho de me tornar escritor
E por isso tudo eu digo com paixão
Sou Sorocabano de nascimento, mas
Com orgulho, Peruibense de coração

(João Libero)

PARABÉNS AOS
ANIVERSARIANTES DA

SEGUNDA QUINZENA
DO MÊS DE FEVEREIRO!!

17 - Juan Carlos Dos Santos
V itor

17 - Jucelene Santana
17 - Clayton Akira Naka
18 - Valdir Farah
19 - Karime Horaguti
19 - Vanieri Bernardo Can-

dido
19 - Vanessa Boli Mari-

guetto Miúdo
23 - Rodrigo Segretti Botan
23 - Ana Maria Prigenzi

(Médica)
23 - Katia Galiano
23 - Edna Puccetti
23 - Luiz Maurício Pereira

(Prefeito)
24 - Elaine Croffi
24 - Carmen Lúcia Costa
24 - Dora Genovesi
25 - Vitor Satyro Vitturi
25 - Sueli Amaro Borges
26 - Alan Gustavo Hase
27 - Dorival Venâncio
27 - Wilma Ferreira
27 - Silva Hernandez
27 - Irlei Schott
27 - Tereza V ieira

PARABÉNS AOS
ANIVERSARIANTES DO

 MÊS DE MARÇO!!!

01 - Magali Perugine
01 - Rodrigo Veiga
02 - Camila Fernandes de

Santana
03 - Manoel de Souza
05 - Alberto dos Santos

Ruiz
05 - Lilian Shinzato Matsu-

d a
05 - Josefa Venâncio
05 - Rose Uraguti
06 - Neusa Paiva
06 - João Carlos Coelho

Moreira
08 - Hillary Grosso
08 - Denise Aragão

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES
RELACIONADOS ABAIXO

08 - Manoel F. Álvares
09 - João Arruda Filho
09 - Oraides Saturno
09 - Igor Cravo
09 - Julieta Fujinami Omuro
10 - Marquinhos Costa
11 - Rosangela Dos Santos
12 - Hilda Paiva
12 - Gustavo Yacoub Talau-

s k a s
14 - Marlene  Rampim de

Santana
14 - Zeneide Preto
14 - Milton Ferreira
16 - Raimundo Aranha
17 - Dani Lourenço
18 - Edward Cabral (Presid.

Rádio Onda Brasil FM)
19 - Marina Caseiro
19 - Maria Elizangela de

Souza
19 - José Valter Ortiz
20 - Nilson P. Miranda
20 - José Alves Queiros
20 - Arthur Viana De Paula
21 - Luiz Carlos Laganaro
23 - Carlos Bex (Diretor Rádio

Onda Brasil FM)
25 - Hélio Fernando Córnea
25 - José Teodoro Barbosa

de Souza
25 - Antonio Marcos Soares
25 - Odair Bussadori
26 - V ilma Aparecida Silva
27 - Marcia Marcondes So-

dré de Paula
30 - João Heitor Kirsch

PARABÉNS AOS
ANIVERSARIANTES

 DO MÊS ABRIL

01 - Emer Abou Jaoude
01 - Dr.Luiz Gustavo Leite

Praça
02 - Margarete das Neves S.

Mariano
02 - Johanna Lago
03 - Roseli Helen
03 - Daniela Benoki (Auto

Elétrico Benoki)
04 - Maíra Izabel
04 - Carlos Barros

04 - Pamela Soares
04 - Roberta Risden
05 - Luciana Martins
06 - Lívia Varanda Miyashiro
07 - Giovanna Silva
07 - José Wilson Teixeira

Quartim
08 - Célia Bazilio De Lucena
09 - Itamar Zwarg
10 - Antonio Augusto M. De

Queiroz
10 - Lucas Horaguti
12 - Rosilene de Paula
13 - Silvia Maragni
15 - Vanessa Matos
15 - Marlene Silva
17 - Leonardo Omuro
18 - Terezinha Omuro
19 - Nelson do Posto
20 - Felipe Omuro

21 - Marisa Andrioli
21 - Marceli Parrini
22 - Carla Iwankiu Castro
22 - Afonso Campos
23 - Waner Almeida Valente
24 - Cristiane Castelo
24 - José Basílio de Lucena
25 - Pedro Patrick  Burmain
25 - Tânia Caruso (V itória

Régia)
27 - Gerusa Caetano
27 - Selma Xisto
27 - Luana Di Buono
27 - Hertes de França
28 - Sonia Regina Soares
29 - Ferreirinha
30 - Angela Moratori França
30 - Pedro Camargo
30 - Rosangela Terceiro
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PERUIBE - 1937 - 2022
Peruibe é derivado do anti-

go nome PERUHYBE, que vem do
Tupy significando: “Rio dos Tu-
barões”; Afirmam os historia-
dores que desde o Descobri-
mento do Brasil, havia aqui
uma Aldeia de Índios “Peroibe”.
No ano de 1549, o lugar recebe
o Padre Leonardo Nunes, para
iniciar a catequese dos indíge-
nas locais, este clérigo logo re-
cebe a alcunha de “ABAREBEBÊ”
....( Padre Voador) , isto em vir-
tude de seu rápido deslocamen-
to pela região. Aqui ele alojou-
se na antiga Igreja de São João
Batista. Atualmente os restos
da centenária edificação reli-
giosa, são conhecidos como
“Ruínas do Abarebebê”. Mais
tarde, já em 1554, chega a es-
tas paragens o Noviço Padre
José de Anchieta. Em 1640 o al-
deamento passa a chamar-se
“Aldeia de São João Batista”.

Com a Igreja abandonada,
em razão da expulsão dos Jesu-
ítas do Brasil, ocorrida em 1789,
registra-se o declínio da conser-
vação daquela edificação reli-
giosa.

Daí, em diante, vai-se regis-
trando a presença de seus mo-
radores, com atuação na pes-
ca, surgem os Pescadores. Pe-
ruibe passa a ser habitada por
pescadores.

Em 1914, Peruibe já tem um
avançado meio de transporte,
pois foi inaugurada a Linha e a
Estação Ferroviária. O desen-
volvimento, ainda, é lento, pois
a “Vila de Peruibe” estava en-
cravada no final da planície li-
torânea. Por volta de 1951, é
construída Rodovia Pedro Ta-
ques sendo inaugurada somen-
te em 1961, que vinha de Cuba-
tão e seguia em direção ao Vale
do Ribeira. Trens e Caminhões
passaram a circular por aqui.
Certamente essas novas estru-
turas propiciariam o desenvol-
vimento da região.

Peruibe foi crescendo lenta-
mente e em 1974 foi reconheci-
do e classificado com Estância
Balneária. Nos anos 80, Perui-
be viveu a amplitude do comér-
cio imobiliário e diversos Lote-
amentos superaram as expec-
tativas e passaram a ser habi-
tados com suas casas de vera-
neio. Era o desenvolvimento;
era o crescimento do lugar.

O PERUIBE DE ANTES

Uma história a ser contada,
sempre, sobre um jovem Muni-
cípio, porém de uma terra anti-
ga, com pessoas que almeja-
vam o desenvolvimento.

Ainda nos anos 1930, a
“Vila de Peruibe”, pertencente
ao Município de Itanhaém, ele-
gia seus representantes para o
Legislativo Municipal. Assim,
os eleitores deste rincão elege-
ram Vereadores à Câmara Mu-
nicipal de Itanhaém, desde
1936. Foram eles: Antonio Atau-
lo (1936, Vice-Presidente 1936),
Almiro Caetano dos Santos
(1948/1951, renunciou em 16/
11/1948), Erasmo Pinheiro Ri-
bas (1948/1951 – 1952/1955,
Vice-Presidente), Ranulfo Oliva
Lacerda (1952/1955), Geraldo
Russomanno (1956/1959, Vice-
Presidente), Luiz Caruso (1956/
1959, Primeiro Secretário) e
João Bechir (1956/1959, Segun-
do Secretário).

Aqui percebe-se que, nesta
última Legislatura, a então
“Vila” de Peruibe elegera três
Vereadores, um Advogado, um
Médico e um Comerciante. Inici-
ava-se a caminhada jurídico-
eleitoral com o fim de conquis-
tar a sua Emancipação Políti-
co-Administrativa de Peruibe.
Era um bairro forte, que de-
monstrava interesse pela Polí-
tica (até hoje).

Estes quatro Vereadores, re-
sidentes no lugar até antes cha-
mado “Vila de Peruibe”, lidera-
dos pelo então Vice-Presidente
da Câmara Municipal de Ita-
nhaém, Dr. Geraldo Russoman-
no, residentes em Peruibe, ini-

O anfiteatro da nossa Banda

JAIRO COSTA é nasci-
do em Peruibe, antes
da Emancipação Polí-
tico-Administrativa.
Atuando na Pesca
Profissional foi Dire-
tor Presidente da Co-
lônia de Pescadores
Z-5 de Peruibe, tam-
bém, foi Secretário
da Federação dos
Pescadores do Estado de São Paulo. Exer-
ceu dois mandatos de Vereador. Num de
seus Mandatos foi eleito Primeiro Secre-
tário da Mesa da Câmara Municipal. Foi um
dos idealizadores e Secretário de Organi-
zação da Câmara Comum Metropolitana de
Vereadores. Foi homenageado pela Mari-
nha do Brasil, com a Medalha da SOAMAR.
Nós anos 90 foi Secretário do Grêmio Re-
creativo dos Reservistas da Fortaleza de
Itaipu. Recebeu Placa de Homenagem da
Federação dos Pescadores do Estado de
São Paulo. Recebeu Comendas (no Grau de
Comendador) da Sociedade de Estudos dos
Problemas Brasileiros e da Sociedade Bra-
sileira de Heraldica e Humanística. Tam-
bém foi Coordenador de Turismo da Pre-
feitura Municipal de Peruibe, ainda exer-
ceu Cargo e Função de Diretor da Adminis-
tração Regional do Guaraú, por duas ve-
zes. Já exerceu Cargo e Função de Chefes
de Gabinete da Prefeitura Municipal de
Peruibe. Jairo Costa estuda e escreve so-
bre a história de Peruibe, seus habitantes e
costumes. Atualmente, Jairo Costa, traba-
lha como Gerente Comercial na Empresa
CW PÁTIO TRANSPORTE E GUINCHO LTDA e
Gerencia as atividades administrativas da
Empresa CW AMBIENTAL, em Peruibe.

Banda Musical Santa Cecília

Praça da Igreja Matriz  Avenida São João x Avenida Padre Anchieta

Estação Ferroviária de Peruibe( foto 1972)

ciaram os trabalhos visando a
Emancipação. No decorrer dos
trabalhos, eles recepcionaram
novos adesistas, com o mesmo
fim, dentre esses estavam Al-
bano Ferreira, Benedito Mar-
condes Sodré, Ranulfo Lacerda,
o Deputado Estadual Rubens
Ferreira Martins, além daque-
les outros cidadãos que preten-
diam, numa oportunidade qual-
quer, se lançarem candidatos
à Vereador, à Prefeito e à Vice-
Prefeito e, também, tinham os
eleitores que almejavam, por
qualquer razão, comemorar a
Emancipação ou a Independên-
cia de Peruibe.

De todo o esforço empreen-
dido pelos líderes da Emanci-
pação ocorre o desfecho e em
24 de Dezembro de 1958 é rea-
lizado o Plebiscito, proposto
pelo Líder da Emancipação, Ve-
reador de Itanhaém, Dr. Geral-
do Russomanno. Realizado o
tão esperado Plabiscito é con-
ferido que o eleitorado Perui-
bano aprovou a proposta da

Emancipação Político-Admi-
nistrativa de Peruibe.

Finalmente em 18 de Feve-
reiro de 1959, a Assembléia Le-
gislativa do Estado de São Pau-
lo, aprova o Projeto de Lei que
concedia a Emancipação de
Peruibe. Em seguida é autori-
zada a realização de Eleições
para Prefeito, Vice-Prefeito e Ve-
readores.

Os eleitores peruibenses
elegem o Líder da Emancipação,
Dr. Geraldo Russomanno, para
Prefeito e Albano Ferreira para
Vice-Prefeito. Já o Legislativo
inaugural de Peruibe é forma-
do por Adolfo Hanashiro, Affon-
so Morch, Aléssio Lacerda, Ar-
mando Prado, Benedito Mar-
condes Sodré, Bernardino Atau-
lo, Décio Chaves Luna, João Be-
chir, Noel Antonio Rosa, Pedro
Sabino e Victor Caetano dos
Santos.

Enfim, no dia 1 de Janeiro
de 1960, todos tomam Posse de
seus Mandatos. Os primeiros
Legisladores de Peruibe elegem
João Bechir para presidir o Le-
gislativo Municipal.

Desde a sua Emancipação,
Peruibe já foi administrada
pelos seguintes Prefeitos: !960/
1963 Geraldo Russomanno e
Vice-Prefeito Albano Ferreira;
1964/1969 Albano Ferreira e
Vice-Prefeito Benedito Marcon-
des Sodré; 1970/1973 Gheor-

ghe Popescu e Vice-Prefeito Ni-
colau Cuki Filho; 1973/1978 Be-
nedito Marcondes Sodré e Vice-
Prefeito Aléssio Lacerda; 1978/
1983 Gheorghe Popescu e Vice-
Prefeito Ronaldo Gomes Soa-
res; 1983/1988 Benedito Mar-
condes Sodré e Vice-Prefeito
Wilma Carmen Castan; 1989/
1992 Mário Omuro e Vice-Pre-
feito Francisco Puccio Grecco;
1993/1996 Benedito Marcon-
des Sodré e Vice-Prefeito José
Carlos Rúbia de Barros; 1997/
2000 Alberto Sanches Gomes e
V ice-Prefeito Elias Abdalla
Neto; 2001/2004 Gilson Carlos
Bargieri e V ice-Prefeito José
Carlos Rúbia de Barros; 2005/
2008 José Roberto Preto e Vice-
Prefeito Julieta Fujinami Omu-
ro; 2009/2012 Milena Xisto
Bargieri Migliaresi e Vice-Pre-
feito Nelson Gonçalves Pinto;
2013/2016 Ana Maria Preto e
Vice-Prefeito Nelson Gonçalves
Pinto; 2017/2020 Luiz Maurício
Passos de Carvalho Pereira e
Vice-Prefeito André Luiz de Pau-

la; 2021/2024 Luiz Maurício
Passos de Carvalho Pereira e
Vice-Prefeito André Luiz de Pau-
la.

Atualmente Peruibe está in-
serido na Região Administrati-
va Metropolitana da Baixada
Santista

Hoje nosso Município com-
pleta 63 anos de Emancipação
Político-Administrativa.

Parabéns, Peruibe!!!

CURIOSIDADES
DE PERUIBE

Ao longo do tempo e de di-
versos períodos legislativos e
administrativos, os Legislado-
res e os Administradores perui-
benses, cuidaram de homena-
gear e registrar, na nossa his-
tória local, diversas personali-
dades e seus respectivos car-
gos.

Assim, em nossas Avenidas,
Ruas, Praças, Prédios Públicos
e Áreas de  Esportes e Lazer iden-
tificaremos as maisvariadas
homenagens, tais como:

... Marechal, General, Almi-
rante, Coronel, Major, Papa,
Monsenhor, Padre, Madre, Dom
(cargo Eclesiástico e título Ho-
norífico), Tenente, Cabo, Solda-
do, Senador, Presidente, Gover-
nador, Ministro, Deputado Es-
tadual, Deputado Federal, Pre-
feito, Vereador, Princesa, Barão,

Duque, Comendador, Expedici-
onário, Pastor, Maestro, Profes-
sora, Professor, Engenheiro,
Aviador, Médico, Advogado, De-
legado de Polícia, Escritor, Ser-
tanista, Bandeirante, Coloniza-
dor, Alferes, Dom, Juiz de Paz,
Espírita, Comerciante, Empre-
sário, Pescador, Ferroviário,
dentre outros.

RETRETAS NA PRAÇA

Já se findavam os anos 60,
a nossa pequena “Vila”, agora
Município, era bastante paca-
ta e desde a Estação, até o “77”,
guardava suas tradições e cos-
tumes, sem qualquer problema
ou dificuldades. A Pesca, a
Roça, a Prefeitura Municipal, a
Câmara Municipal, a Estação
Sorocabana, “Lino Abel”, as
poucas casas de Armarinhos,
Secos e Molhados e até o D.E.R,
empregavam alguns dos mora-
dores do lugar.

Um singelo Posto Policial,
guarnecido pelos agentes da
Força Pública, originária da
Guarda Civil e um Posto de Pu-
ericultura, com um Médico e
duas ou três Enfermeiras que
atendiam os “Peruibanos” de
‘então’ estavam localizados
bem ali perto da “Venda”, do
Pedro ‘Omura’. Os acessos para
esses lugares eram através de
algumas ruas originadas de ca-
minhos antigos usados pelos
tantos habitantes da “Vila”. Não
havia a pavimentação das ruas.
O tradicional ‘areão’ guardava
as lembranças de um lugar em
que qualquer pessoa, mesmo
visitante, poderia caminhar
despreocupadamente.

Parece que Peruibe queria
“crescer”, mesmo sendo, ainda
bastante tímido, como um
“Ente” novo da Federação. O
povo já se movimentava mais,
pois que acabara de conquis-
tar a Emancipação Político e
Administrativa, da “Vila”. O lu-
gar ganhava um novo conceito,
uma nova característica.

O Comércio, evidentemente,
não era forte, porém algumas
‘casas comerciais’ se destaca-
vam, umas, em razão da popu-
laridade de seu proprietário ou
por sua localização ou, ainda,
pela quantidade de seus produ-
tos disponíveis ao ‘freguês’,
mesmo assim todos eram inte-
ressantes e indispensáveis,
para o povoado e sua gente.
Parece pitoresco, mas era rea-
lidade, a maioria dos comérci-
os conservavam suas “caderne-
tas”, onde eram anotadas as
compras ‘fiadas’ feitas pelo
morador, para pagar no mês
seguinte.

No Povoado, já haviam os
praticantes das religiões: As-
sembleia de Deus, Adventista do
Sétimo Dia, Católica e Espíritas.
Os cultos eram realizados em
residências ou quintais, dos fi-
éis; somente os Católicos reali-
zavam suas missas na Igreja do
Centro e na do “77” (Bairro dos
Prados). A edificação católica,
bastante simples estava loca-

lizada bem no Centro da nossa
“Vila”. A fraternidade reinava
entre todos e assim a “pequena
cidade” acomodava sua gente
ordeira.

Dentre alguns comércios
existentes, lá na “Vila”, no Cen-
tro, bem onde estava a Igreja
Católica, estava a Sede da Co-
lônia de Pescadores Z-5 “Julio
Conceição” de Peruibe. Era uma
edificação resultado da lavra
dos pescadores de então, que
por volta do ano de 1.935 teve
sua obra iniciada e concluída
em 1937. Naquele ambiente fo-
ram desenvolvidas diversas
atividades, desde as reuniões
dos Pescadores, bem como Es-
cola primária, Missas e Cultos
religiosos e até casamentos,
dentre tantas.

Naqueles idos a Prefeitura
Municipal manifestou seu inte-
resse em trazer para cá um Ma-
estro. Eis que chega a Peruibe
‘um’ Maestro. Ele, certamente,
se dedicaria a ensinar Música
aos Peruibanos que tivessem
interesse em aprender a teoria
e prática musical. O Maestro
era Vicente Basile Neto.

A Prefeitura não tinha espa-
ço adequado para abrigar as
Aulas de Música, foi então que
a Sede da Colônia de Pescado-
res, em determinado período do
dia estava disponível para que
as aulas tivessem início e de-
senvolvimento. Muitos jovens e
adultos se matricularam. Era
uma novidade para todos, que
queriam “aprender música”.

Não demorou muito e vári-
os alunos já conheciam a teo-
ria musical e passaram a co-
nhecer os respectivos instru-
mentos. Iniciaram-se as práti-
cas musicais individuais. Logo
os ensaios coletivos se torna-
ram realidade, outros jovens e
crianças costumavam ficar nas
janelas, pelo lado de fora, para
assistir os ensaios, eu era um
deles.

Não demorou muito, por Ato
Administrativo, do Prefeito Mu-
nicipal, foi criada oficialmente
a Banda Musical Santa Cecília
de Peruibe. Pronto, agora não
se via a hora da apresentação,
em público, de nossos músicos.
Daí em diante os moradores de
Peruibe estavam sempre pre-
sentes nas apresentações da
Banda.

A nossa antiga “Pracinha”
como era carinhosamente cha-
mada era dividida em dois ‘mo-
saicos’. Seu comprimento esta-
va delineado entre a Rua Pro-
fessora Rosa Emília Neves Cos-
ta e a Avenida Padre Anchieta.
Sua largura ocupava o espaço
entre a Igreja e o comércio e re-
sidências à sua frente. Entre os
dois ‘mosaicos’ havia uma es-
pécie de rua.

A Banda Musical, seguia
seu rito: aprendizado e ensai-
os. Aos fins de semana, no perí-
odo noturno, a Banda, seus
músicos, todos uniformizados
de azul, posicionavam-se na-
quela ‘rua’ existente na frente
da Igreja Matriz. O carpinteiro

da Prefeitura Municipal, Sr. Ma-
ximiano, a pedido do Maestro
e por determinação do Prefeito
Municipal, fizera diversas ban-
quetas, para assento individu-
al dos músicos.

A expectativa do público era
grande e o espaço disponível no
local era todo ocupado. A mis-
sa chegou ao seu fim, os fiéis
deixam o interior da Igreja e já
vão se acomodando, como po-
dem, para apreciar a Banda.

Eis que o Maestro Vicente
Basile Neto, toma seu lugar à
frente dos músicos e com sua
Batuta incia a apresentação
musical tão esperada. Diversas
músicas são executadas.

O ANFITEATRO
DA NOSSA BANDA

Ainda, me recordo que du-
rante o intervalo, entre um blo-
co e outro de músicas, o comer-
ciante Josias Dantas, proprie-
tário do “Bar do Josias” e seu
irmão Cícero Dantas, proprie-
tário da Farmácia, que ficavam
bem em frente à Igreja, ofereci-
am refrigerantes aos integran-
tes da Banda. O Maestro reco-
mendava para que os refrige-
rantes não fossem servidos
muito gelados.

Tomado o devido folego e
apreciados os refrigerantes,
nossos músicos reiniciavam
sua apresentação. Eram horas
de verdadeiro deleite assistir à
Banda Musical Santa Cecília.
Nesse período, ainda, não exis-
tia o Coreto. Poucos anos de-
pois, que se construiu o Coreto,
bem em frente à Igreja Matriz.
Azul e branco eram suas cores.

As Retretas já se tornaram
costumeiras, aos fins de sema-
na. Os músicos eram vistos com
respeito, pois alegravam o pú-
blico e sempre se faziam pre-
sentes nos eventos festivos ofi-
ciais.

Também, tínhamos a opor-
tunidade de acompanhar a Ban-
da Musical em suas apresenta-
ções em residências de algumas
“autoridades” da cidade. Essas
apresentações tinham início na
madrugada e seguiam até o
amanhecer e eram conhecidas
como Alvorada. Elas ocorriam
em datas especiais, tais como:
aniversário do Município, Des-
cobrimento do Brasil, Indepen-
dência do Brasil, Proclamação
da República, Natal, Ano Novo,
dentre outras.

Jairo Costa
05.Abril.2020
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Os caminhos entre caminhos da história. Peruibe entre ruas e história

Avenida Luciano de Bona Avenida João Abel Rua Alfredo Gomes

Rua General Ataliba Leonel Avenida Padre Leonardo NunesAvenida Padre Anchieta Avenida Georghe Popescu x Avenida Luciano de Bona
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Muito da história de um lugar
está inserido em seu cotidiano por
meio de seus logradouros, por vezes
andar por ruas, bairros, praças e ave-
nidas, nos remete a páginas da his-
tória, assim também o é em Peruibe,
e nessa ocasião em que estamos co-
memorando os seus 63 anos de
emancipação político e administra-
tiva, (é claro que o município tem
mais de quinhentos anos de história
e milhares de anos de pré-história),
mas isso é assunto para outra con-
versa, hoje vamos mapear algumas,
avenidas, ruas e bairros para contar
um pouco da história desse aniver-
sariante tão querido.

Comecemos então pela Avenida
que dá sentido ao nascimento de
Peruibe quanto município: A Avenida
24 de dezembro, que leva esse nome
por ser nessa data no ano de 1958
aprovado o plebiscito¹ que autoriza-
va a emancipação do município, essa
avenida corta um dos bairros mais
tradicionais que é o “Bairro da Esta-
ção”, um detalhe importante é que
esse “Bairro” só existe na memória
afetiva dos seus moradores ou de
munícipes que fazem parte de um dos
blocos carnavalescos mais antigos e
tradicionais de Peruibe o “Bloco da
Estação”. Esse bairro é oficialmente
considerado como sendo ainda o
centro ou o início dele.

No bairro da “Estação” temos
outras ruas que marcam esse mo-
mento histórico como a Avenida João
Bechir que foi um dos emancipado-
res e integrou a primeira turma de ve-
readores do município.

Cruzando esta avenida está a
Avenida Rubens Ferreira Martins.
Prefeito de Santos (1947-1950) e de-
putado federal (1950-1962), Rubens
Ferreira Martins conseguiu progres-
sivas conquistas para nossa região.
Seu nome foi dado também para os
tuneis localizados em Santos, ligação
viária direta entre o centro da cida-
de com a orla praiana.

Continuando com as homena-
gens aos políticos e figuras ilustres
da região, a Rua Nilo Soares Ferreira
faz referência ao poeta itanhaense,
suplente de vereador por um curto
período, funcionário público em San-
tos, colaborador das manifestações
religiosas e culturais de Itanhaém.
Como justa homenagem, seu nome
está na rua onde se localiza a Prefei-

tura Municipal de Peruibe, numa das
praças de Itanhaém e na cadeira nº 7
da Academia Itanhaense de Letras.

Ainda no Bairro da Estação, temos
a Rua Alfredo Gomes, nome do primei-
ro atleta negro brasileiros a partici-
par dos Jogos Olímpicos de 1924 em
Paris (França), na modalidade cross-
country. Ele carregou a bandeira bra-
sileira na ocasião da abertura dos
jogos. Essa figura ligada ao esporte
venceu a maioria das provas de atle-
tismo entre os anos de 1919 e 1930 e
ainda participou da primeira São Sil-
vestre sendo o campeão dessa pro-
va. Quem teve a ideia, numa justa ho-
menagem, de dar seu nome a uma
rua de Peruibe foi o vereador Pedro
Sabino que ali residia .

Continuando pelas imediações
temos a Rua Tucuruvi (Palavra de ori-
gem Tupi-Guarani que quer dizer:
Gafanhoto Verde), a rua tem esse
nome em homenagem ao grande nú-
mero de moradores do bairro homô-
nimo da capital paulista, esses mo-
radores compraram vários lotes em
determinado ponto da rua fazendo
assim dessas moradias as suas tão
almejadas casas de veraneio.

Há ainda no Bairro da Estação
três ruas que remetem a fatos impor-
tantes da história brasileira e paulis-
ta do século XX, que foram a Segunda
Guerra Mundial representada pela
Rua dos Expedicionários, os expedi-
cionários eram uma força militar ae-
roterrestre com aproximadamente
25.834 homens e mulheres que par-
ticiparam de diversas ações durante
o período da Segunda Guerra Mundi-

al, estando do lado dos aliados na
campanha da Itália.

A Rua Ataliba Leonel homenageia
um político pertencente ao Partido
Republicano Paulista, em sua terra
natal Pirajú (SP). Atuou como verea-
dor, foi presidente da Câmara, depu-
tado estadual e federal. Foi homena-
geado pelos serviços prestados na
revolta paulista de 1924, liderando
o movimento de 23 de maio, dia deci-
sivo para o início da Revolução Cons-
titucionalista de 1932.

Para os que gostam de notícias
das celebridades, Ataliba Leonel é
bisavô do empresário José Vitor Oli-
va, da cantora e compositora Vange
Leonel e do músico Nando Reis.

Avenida Leonardo Nunes. Figura
importante da história colonial do
Brasil e principalmente da nossa re-
gião, Leonardo Nunes, o Abarebebê,
foi um dos homens mais importantes
na formação política, econômica e
cultural, no início da construção so-
ciocultural do Brasil. Primeiro jesuí-
ta a pisar na Capitania de São Vicen-
te, foi um dos principais responsá-
veis pela fundação de São Paulo e dos
primeiros colégios em terras brasileiras.

Falando em avenidas, podemos
lembrar ainda da Avenida São João,
pequena em extensão, mas que abri-
ga um importante complexo comer-
cial. Leva esse nome em homenagem
ao padroeiro do município, São João
Batista, primo de Jesus Cristo. João
Batista foi o primeiro a abrir os cami-
nhos para que o “enviado divino”
pudesse cumprir sua missão, a cria-
ção da segunda religião monoteísta

da humanidade, o cristianismo, com
milhares de seguidores em todo o
mundo.

Cito ainda a Avenida Luciano de
Bona, importante por sua ligação
entre os bairros da periferia e o cen-
tro da cidade e como um dos princi-
pais acessos a entrada em Peruibe.
Seu nome é uma homenagem a um
empresário visionário, dono de uma
mineradora e de outras empresas,
que fez grandes investimentos no de-
senvolvimento urbano da nossa cida-
de entre os anos 1960-70.

Paralelamente à Avenida Lucia-
no de Bona, está a avenida que leva o
nome de um de seus sócios, prefeito
duas vezes de Peruibe, George Popescu.

Entre essas duas últimas aveni-
das está a linha férrea, construída em
1914, importante marco para o de-
senvolvimento local e da região do Li-
toral Sul e do Vale do Ribeira.

Em meados do século XX, as mi-
neradoras eram grandes emprega-
doras. Por isso, a avenida da entrada
principal de Peruibe, leva o nome de
João Abel, empresário que juntamen-
te com seus irmãos, tinham grande
poder econômico e que tendo perma-
necido ativo por muitos anos, teve
grande importância na construção de
nossa política e economia.

Encerrando essa viagem históri-
ca, não podemos deixar de citar a
Avenida Padre Anchieta, uma das
avenidas principais de Peruibe, pois,
possui um grande número de estabe-
lecimentos comerciais, corta toda a
parte central do município e é o aces-
so mais procurado pelos turistas.

Antigo “Caminho do Telégrafo” liga-
va a então capital do Brasil, o Rio de
Janeiro ao sul do país e mais além.

José de Anchieta teve uma gran-
de participação na história do Brasil
ao longo do século XVI. Considerado
o “Apóstolo do Brasil”, foi beatifica-
do em 22 de junho de 1980 pelo Papa
João Paulo II, quando este fez sua
primeira visita ao Brasil. Foi canoni-
zado em 3 de abril de 2014 pelo atual
Papa Francisco.

É inegável sua importância histó-
rica. Através de suas cartas com je-
suítas do mundo todo, divulgou as
“coisas” do Brasil e assim, as descri-
ções de nossa região e os detalhes
da Mata Atlântica correram o mun-
do.

É inegável a importância de ruas,
praças, avenidas, vielas e qualquer
meio de acesso, desde os mais anti-
gos e remotos até os atuais, pois, o
“ligar”, o “levar” é fundamental para
o fortalecimento das relações soci-
ais. A “Via Appia”, por exemplo, é
considerada uma das primeiras vias
construídas no mundo. Na nossa re-
gião, merece atenção a Calçada do
Lorena e, antes dela, o Caminho do
Peabiru (“gramado amassado”) que
ligava o litoral ao interior, usado pe-
los indígenas, grandes trilheiros.

Percebo, através de minhas pes-
quisas que visam entender melhor
nossa cultura e por consequência a
nossa aculturação, que em Peruibe
e no Brasil todo, há nome de ruas com
palavras de origem indígena, mas,
salvo erro meu não temos indígenas
homenageados nos nomes de nossas

ruas. Um indígena contemporâneo
como “Seu” João Gomes, por exem-
plo, foi um homem aguerrido, lutador
pelos seus direitos, por sua terra e
cultura e que formou a maioria de
seus filhos como professores. E isso,
antes mesmo da educação indígena
se tornar um fator estratégico para
manter as tradições indígenas den-
tro da identidade nacional. Grande
visionário, amigo dos Homens e da
natureza, orgulhava-se de sua cultura.
Onde está registrado seu nome para que
possamos lembrar sempre de sua luta e
de seu amor por Peruibe?

Sendo meu foco a história, o pa-
trimônio, já que enalteço principal-
mente a memória afetiva, vamos for-
talecer esse elo dando continuidade
a essa história de forma justa e bati-
zando nossas ruas, avenidas, praças
e lugares importantes, com o nome
de pessoas que ajudaram a construir
essa história e realmente emancipar
nossas ideias e lutas.

Há algum tempo escrevi um arti-
go para esse jornal com o mesmo
tema abordado hoje. Relendo-o, vejo
que aquele artigo foi apenas uma in-
trodução para este e quem sabe, um
gatilho para muitos outros, todos
com o objetivo de firmar nossa iden-
tidade, conhecer nosso patrimônio e
valorizar nossa história.

¹ O plebiscito é convocado antes
da criação da norma, e são os cida-
dãos, por meio do voto, que vão apro-
var ou não a questão que lhes for sub-
metida.

ECONOMIA SOLIDÁRIA E TURISMO: inovações acontecem em Peruibe
Peruibe se caracteriza por ter

expressivas áreas que integram uni-
dades de conservação e terras indí-
genas. A serra do Itatins é a primeira
paisagem para quem chega na cida-
de e emoldura um quadro que possui
mar, rios, matas, restingas, animais
silvestres e habitantes que amam
este lugar. As atividades econômicas
que são desenvolvidas devem respei-
tar a legislação ambiental e, ao mes-
mo tempo, atender às necessidades
da população fixa e flutuante para
que tenham uma boa qualidade de
vida. Este desafio tornou-se ainda
mais evidente com as limitações im-
postas pela pandemia.

Nesse quadro, a solidariedade
com as pessoas em situação de vul-
nerabilidade é uma realidade com a
mobilização da sociedade civil e po-
der público para atender necessida-
des básicas. No entanto, a superação
dos problemas existentes para agri-
cultores familiares, produtores de
alimentos minimamente processa-
dos, prestadores de serviços, arte-
sãos e pescadores foi encontrada na
Economia Solidária (ECOSOL). Trata-
se de uma forma de organização da
economia fundamentada na recipro-
cidade e trabalho em grupo.

A ECOSOL tem como princípios a
autogestão dos empreendimentos
econômicos solidários, a democra-
cia e a cooperação. Assim, observa-
se uma migração do trabalho solitá-
rio para o trabalho solidário. Por den-
tro do capitalismo que é pautado

pela competição, constrói-se em Pe-
ruibe uma economia fundamentada
na cooperação, com a valorização da
parceria entre produtores e consumi-
dores em grupos de compra, ajuda
mútua entre pequenos expositores
nas feiras do produtor rural e da eco-
nomia solidária, conservação e pre-
servação do meio ambiente, fortale-
cimento das relações humanas na
comercialização de bens e serviços.
A economia que se constrói vai além
do capital, pois se dá com base nas
relações humanas, com destaque
para as proximidades e confiança.

Neste momento que Peruibe
completa mais um aniversário temos
muito a comemorar já que os empre-
endimentos econômicos solidários
aumentam em número e possibili-
tam a geração de trabalho e renda em
um momento, como afirmado, de cri-
se econômica. Esses empreendimen-
tos tem foco no tripé da sustentabili-
dade (social, econômico e ambiental)
e buscam uma nova forma de viver,
produzir, vender, comprar e trocar.

Em 2019, Peruibe tinha nove
empreendimentos econômicos soli-
dários, denominados coletivos. Atu-
almente existem mais de vinte, o que
demonstra que a ECOSOL está em ple-
no desenvolvimento dando oportuni-
dades aos produtores da agricultura
familiar, de artesanato, de alimentos
e prestadores de serviço.

Vale ressaltar que a ECOSOL se
pratica há muito tempo na cidade,
porém sem essa denominação para

se referir ao trabalho associado. Esse
termo passou a existir na década de
90, impulsionado pelas ideias e pro-
jetos do Professor Paul Singer. Em
1986, em pleno processo de redemo-
cratização do Brasil, com apoio do
governo Franco Montoro no estado
de São Paulo, foram criadas a pisci-
cultura comunitária do bairro Gua-
nhanhã e a COOPALIS – Cooperativa
Agrícola dos Produtores do Litoral
Sul. Posteriormente, foi criada a
UMPES – União de Mulheres Produto-
ras da Economia Solidária – pioneira
na organização das mulheres em
nossa cidade. Dessa forma, desde a
década de 80 haviam coletivos que
trabalhavam para suprir as necessi-
dades das famílias e da comunidade.

Em 2018, em uma parceria da
prefeitura com o FESBS – Fórum de
Economia Solidária da Baixada San-

tista – foi realizado um curso sobre
EcoSol e Turismo de Base Comunitá-
ria. A última etapa dessa formação
foi a construção da legislação que
rege  a ESOSOL no município.   O Mar-
co Legal foi instituído em  2019. No
ano seguinte foi criado o Conselho
Municipal de EcoSol, único na Baixa-
da Santista. Em 2021 o conselho foi
composto e as reuniões ocorrem
toda terceira quinta-feira do mês, às
16h, por meio digital com o objetivo
de se construir a política pública de
apoio e fortalecimento da ECOSOL.

Durante o primeiro período da
pandemia os coletivos recriaram a
forma de comercializar seus produ-
tos, fazendo entregas a domicílio,
promovendo feiras on line e fazendo
atendimento em formato drive thru
na feira do produtor do centro da ci-
dade. Atualmente os coletivos reali-

zam atividades internas de fortaleci-
mento social, cultural e econômico e
realizam feiras e eventos para a co-
munidade local e turistas que fre-
quentam Peruibe.

Mensalmente é realizada a Mos-
tra da Economia Solidária no centro
da cidade, organizada pela UMPES
com apoio da prefeitura, sempre nos
terceiros sábados de cada mês. Este
mês foi criada mais uma inovação:
organização de feiras nos meios de
hospedagem que estão com excur-
sões pré-agendadas.

Com isso é possível notar uma
nova relação entre a Economia Soli-
dária e o Turismo, que antes resumia-
se no desenvolvimento do Turismo
Rural e Turismo de Base Comunitária
devido a questão do território rural e
hoje amplia-se para a cidade, com a
realização das feiras nos meios de

hospedagem e a organização junto à
ACEP – Associação Comercial de Pe-
ruibe e Casa da Agricultura compos-
ta pelo Departamento de Agricultu-
ra da Prefeitura, a CATI e o Projeto Co-
nexão Mata Atlântica no que se refe-
re às entregas delivery nos meios de
hospedagem e estabelecimentos de
alimentação da cidade. Essa mobili-
zação além de criar novo mercado
consumidor, divulga aos visitantes
um alimento produzido na cidade e
desperta a curiosidade por produtos
da região, a exemplo do maná cubio,
cambuci, cacau, jaca, none, dentre
outros.

Muitos resultados positivos são
observados, como: fazer com que o
alimento saudável, sem agrotóxico,
chegue na mesa dos consumidores,
estabelecer proximidade entre o
campo e a cidade. Nas feiras, o pro-
dutor tem a oportunidade de trocar
conhecimentos, experiências e ter o
retorno direto dos consumidores,
que vai além da relação de consumo
propriamente dito.

Dessa forma uma outra econo-
mia se consolida em Peruibe com
base nas relações entre os empreen-
dimentos econômicos solidários, o
poder público e as instituições de
apoio como o FESBS, UNESP, Fundação
Florestal, Instituto Biosistêmico, Ins-
tituto de Pesca e CATI, que juntos for-
mam uma rede que envida esforços
para que a ECOSOL se amplie e con-
solide no  âmbito municipal.

Parabéns Peruibe!

Fátima Cristina Pires - Historiadora, Especialista
 em Patrimônio Histórico e Mestre em Educação

ALUGA-SE GALPÃO NOVÍSSIMO
PRIMEIRA LOCAÇÃO - ACEITA LOCAÇÃO PRAZO LONGO
ÁREA CONSTRUIDA 210,00 M2 – TERRENO DE 360,00 M2

PÉ DIREITO 6 METROS. DUAS ENTRADAS LATERIAIS – 2
WC – RECEPÇÃO E ESCRITÓRIO NO MEZANINO; PISO
DE POSTO DE GASOLINA, DE 2 MALHAS DE 20 CM, COM-
PORTA CAMINHÃO COM CONTAINER, BEM COMO PON-
TE ROLANTE. VAGA FRONTAL PARA 4 VEÍCULOS.
ÓTIMA VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO. ÓTIMO PARA PE-
QUENA INDÚSTRIA, CENTRO AUTOMOTIVO, DEPÓSI-
TO, MINI MERCADO, CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, LOJA
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TORNEARIA, USINA-
GEM DE PEÇAS, ETC.  LOCAL: AV GEOGE POPESCU, 1012
– (MARGINAL) – BAIRRO NOVA PERUIBE - TRATAR – DR.
AMARAL –  FONE: (11) 99930-4011
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