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Reflexão

Castelo de Areia

Num dia de verão, eu estava na praia espiando duas crianças na areia,
trabalhavam muito, construindo um castelo de areia molhado, com torres,
passarelas e passagens internas. Quando estavam perto do final do projeto,
veio uma onda e destruiu tudo, reduzindo o castelo a um monte de areia e
espuma.
Achei que as crianças cairiam no choro, depois de tanto esforço e
cuidado, mas tive uma surpresa. Em de chorar, correram para a praia fugindo
da água, rindo, de mãos dadas e começaram a construir outro castelo.
Compreendi que havia recebido ali uma importante lição:
Tudo em nossas vidas, todas as coisas que gastam tanto, de nosso
tempo e de nossa energia para serem construídas, tudo é passageiro, tudo é
feito de areia, o que permanece é o relacionamento que temos com as outras
pessoas.
Mais cedo ou mais tarde, uma onda poderá vir e destruir ou apagar o
que levamos tanto tempo para construir. E quando isso acontecer, somente
aquele que estiver de mãos dadas com outro será capaz de rir e recomeçar.

Autor desconhecido
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INTRODUÇÃO

Escolhemos o tema Memória de Bairro e especificamente o bairro Jardim Satélite, pois
identificamos a carência de trabalhos nessa área que discutem sobre o tema e também
queremos demonstrar com esse trabalho a importância do aprendizado histórico, humano e
social. Não somente para nós estudantes do Curso de História, mas também para a
comunidade em geral.
Os relatos de vida dos moradores entrevistados foram marcados por várias emoções
que afloraram, por eles apostarem no início do bairro. Foram relatadas suas dificuldades e
descobertas, que não foram poucas, mas ao final demonstram uma identidade muito forte com
a história do bairro. As experiências vividas dos entrevistados, remetem às entrevistadoras
uma volta ao passado da história de um bairro de São José dos Campos, que é muito
importante há mais de quatro décadas.
De acordo com a autora Alberti “...a história oral é uma metodologia de pesquisa e de
constituição de fontes para o estudo da história contemporânea surgida em meados do século
XX, após a invenção do gravador e a fita. Ela consiste na realização de entrevistas gravadas
com indivíduos que participaram de, ou testemunharam, acontecimentos e conjunturas do
passado e do presente”1.
Estivemos nas casas dos moradores, geralmente no período da tarde, para recolhermos
os depoimentos. Através de alguns conhecimentos de suma importância para a realização
desse trabalho, a moradora, Dona Zezinha, o pai do aluno Cláudio (2° ano de História) e a
esposa do aluno Roberto (3° ano de Geografia) que nos indicaram vários moradores,
entendendo a proposta do trabalho e, com carinho e generosidade abriram as portas de suas
casas para contar “as memórias” que tinham sobre o bairro Jardim Satélite.

1

ALBERTI, Verena; Fontes Históricas; Histórias dentro da História;.pág 155.

9

Os relatos dos contratempos não poderiam ser esquecidos nesse trabalho. Nós nos
deparamos com o ano eleitoral e houve uma desconfiança muito grande por parte dos
moradores abordados, temiam que esses dados fossem usados para o comercial dos
candidatos. Outro fator negativo, foi à falta de fotos e material sobre o bairro. È necessário
relatar que o bairro é composto em sua maioria de classe operária, que tiveram muita
dificuldade para obter suas casas próprias, sendo também desprezado o uso de máquinas
fotográficas pela falta de poder aquisitivo. Sendo assim, houve muita dificuldade de se obter
fotos do começo do bairro, até mesmo por órgãos municipais, como arquivo da cidade de São
José dos Campos, que foi consultado várias vezes à procura de jornais e fotos da época, para
ajudar a compor a historia do bairro Satélite.
Nesse trabalho foram relatadas as histórias de vida de maneira, que possamos
perceber as características socioculturais das diferentes épocas do bairro, mudanças e
permanências na vida social, no mundo do trabalho, nas relações familiares, escola e a igreja.
Essa questão é importante e está presente inclusive nos Parâmetros Curriculares Nacionais,
para a área de História. A memória é essencial a um grupo, porque está atrelada a construção
de sua identidade e o envolvimento da comunidade na real construção da sua memória.
Os nossos entrevistados tiveram total liberdade de expressão em seus depoimentos
sobre o bairro, e nos atentamos em redigir com total sensibilidade a opinião real e fiel desses
moradores.
Esperamos que de fato, esses relatos possam contribuir para a pesquisa de outras áreas
que estiverem interessadas.
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Entrevista: Isabel Monteiro de Góes, conhecida como Tia Bela
Idade: 70 anos
Profissão: Professora aposentada
Data da Entrevista: 15 de agosto de 2008.

Eu concordo que esta entrevista seja usada no Trabalho de Graduação das alunas
Delaine Cristiane C. Ferreira e Suzana Dias dos Santos, estudantes do Curso de História da
UNIVAP. Estou ciente que as informações aqui registradas ficarão arquivadas.

Eu e o meu marido somos nascidos no Rio de Janeiro, casamos e viemos para São
José, porque eu e a minha irmã somos muita apegadas, ela morava aqui e todos os finais de
semana nós vínhamos passear São José com isso o meu cunhado arrumou um emprego aqui
para meu marido no CTA como técnico eletricista, e viemos para casa aqui no Jardim Satélite,
isso mais ou menos 1975.
Construí no fundo da minha casa uma escolinha para alfabetização, com uma sala para
40 alunos em dois turnos manhã e a tarde, tive a escolinha aqui de 1977 até 1995, dei aula 18
anos aqui, nossa escola tinha lista de chamada, fichas, nós bolamos um diplominha, eu sabia
que aquele diploma não tinha aquele valor assim, porque a escola não era registrada, mas a
criança vinha receber com aquele amor, sabe! Nós não deixávamos passar uma data tudo aqui
era comemorado na nossa escola, porque acho que as escolas não fazem isso hoje!, tem moças
tem adultos de faculdade que não sabem que dia foi o Descobrimento do Brasil, teve um
concurso na televisão que o rapaz perdeu quase 100 mil reais porque não sabia o dia do
Descobrimento do Brasil, aí foram perguntar para os universitários eles falaram que era dia 21
de abril, “nossa que absurdo”, foi horrível porque o Brasil comemora dia 21 de abril que é o
dia de Tiradentes quando dia 22 de abril que é o dia do Descobrimento eles não comemoram,

11

isso é um absurdo, falam que os EUA é bairrista, não é isso não, os EUA no dia do
Descobrimento dos EUA é uma festa! Aqui não!
Mas eu fazia questão que eles soubesse o hino nacional, as cores da bandeira, eu dava,
eu ensinava de tudo que eu podia todas as festas eram comemoradas, comemorava todas elas,
7 de setembro fazia chapeuzinho, fazia bandeirinha, saiam todos dentro da sala marchando,
até Cosme e Damião eu dava doces para eles, bala, tinha muitas crianças evangélicas que mãe
não queria que desse bala, mas estava todos juntos, como iria fazer!!! Difícil, mas graças a
Deus, eu me dei bem, mas tive muitos alunos, muitos alunos mermo, as mães, os pais, hoje
me encontram na rua, todos me conhecem e querem que os filhos estudem comigo, quando
alunos saiam daqui da escola, as professoras naquela época brigavam porque que queria os
alunos que tivesse passado aqui pela escolinha.
Sabe até hoje tem gente que bate aqui no portão e pergunta pela escola. Todos aqui
me conhecem eu fico mais difícil de conhecer as crianças, porque as crianças pequenas é uma
coisa, quando crescem eles mudam muito, eu não mudo mais porque quando comecei a dar
aula, tinha uma certa idade, agora ele mudam muito, você conhece, você sabe, você não sabe
o nome, você esquece, são muitos anos que dei aula aqui, tinha muita criança, muita merma,
Olha tive um aluno que a pouco tempo, um aluno chamado Eduardo, eu estava
conversando com Alexia, que mora aqui ao meu lado, ele veio e quando ele me viu, ele ficou
bobo e falou para mim: Tia Bela eu comprei um carro essa semana, lembrei muito da senhora,
que a senhora conversava com a gente na sala de aula e falava vocês tem que estudar, porque
amanhã vocês vão ser homens, vocês vão ter a vida de vocês, vai ter a sua casa, seu carro, eu
brincava com eles assim: Vocês vão ter seus carros e vão me encontrar de bengala pelo meio
da rua e vão me dar carona, ele tava de carro novo que tinha comprado e falou para mãe dele
que só falta ele encontrar a Tia Bela, para mim falar para ela lembra daquela história, mas a
mãe dele falou Tia Bela não está por aí arrastando bengala ela está muito bem, por aí ele veio
aqui é falou quando comprou o carro.
Muita coisa que eu ensinei, muitas crianças aprenderam, eu falava muito dava muito
conselho, conversava, dez minutos, com eles explicava o que era a vida, quando tinha
problemas com assalto, essas coisas eu explicava, porque que tinha, como era a vida a pessoa
que segue o caminho desse, então a gente, eu procurava a encaminhá-los no caminho certo,
muitos não deram certos, mais muitos eu consegui, só do Eduardo ter vindo falar, que eu
chamava ele de Dudu, só do Dudu ter falado pra mim, eu quase chorei, eu abracei ele tanto,
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Dudu coisa boa, que contou disso que eu ensinei para vocês que a vida não é só brincadeira,
tem as horas de brincadeira, eu falava para eles nunca parem de estudar, continue sempre
estudando até hoje, quando podem eu pergunto como é? Parou de estudar, poxa porque parou,
volta estudar, até hoje eu procuro falar para eles.
Eu comecei cobrando aqui, comecei cobrando 5 reais, 5 cruzeiros naquele tempo era
muito barato!! As mães, às vezes os pais perdiam o emprego, eles vinham, eu vou tirar porque
eu não vou poder pagar, eu não deixava nada disso continua vindo normalmente, quando você
se estabilizar, você contínua pagar outra vez, eu fazia campanha de cesta básica aqui para os
pais que estavam passando necessidade, nós fizemos aqui uma campanha que a minha área
ali, não cabia de tanta coisa, nós também tentávamos fazer uma parte social que é muito
difícil porque a maioria das crianças que estudavam eram crianças muitos pobres, crianças
que não tinham condições de trazer 1 kg de arroz, 1kg de açúcar, acabava eu pedindo a minha
família que é muito bem de vida aqui, então eu pedia, você me dá 5 kg de açúcar, 5kg de
arroz.
Eu conhecia quando eles precisavam, quando eles vinham-se queixar para falar, às
vezes eles não traziam lanche, eu tinha uma empregada aqui, para ajudar ela, eu deixava ela
fazer salgadinho aqui em casa, ela fritava na hora, a Inês ela um filho, era mãe solteira, era
muito problemática, eu ajudava ela vinha fazia o salgadinho quando ela não as coisa, eu dava
na hora do lanche, ela fritava deixava frito escorrendo, ela vendia, quando não tinha trazido
lanche, eu dava, até hoje quando eu vou comer banana eu lembro do Binho que ele falava
assim: Tia Bela hoje eu trouxe “manana” toda vez que eu sempre vou comer banana, eu
sempre lembro dele, a gente fica assim, lembra das que as crianças falavam sabe é uma série
de coisas, a gente não esquece, foram muito anos que eu me dediquei, me dedicava mermo,
Comprei um mimeógrafo de uma moça que estava vendendo e fica até a noite
passando, carimbando os caderninhos deles para eles pintarem, olha não me arrependo não,
me arrependi e ter parado, parei porque o meu marido se aposentou, aí ele não quis mais que
eu desse aula, que a gente saía, então ele falava você já trabalhou muito, mas eu me
arrependo.
O que eu falo sempre que me arrependo ter parado, as minhas filhas se formaram as
duas são formadas, as duas são professoras, uma é coordenadora e a outra é professora de
educação artística é a Cláudia é professora de ciências, biologia, ela dá aula matemática, física
e química agora atualmente ela é candidata a vereadora é coordenadora na Vila Cândida, mas
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eu falei para elas fiquem com a escolinha continuem, eu mudo daqui dou a casa para vocês,
montem uma escola maior, aí elas não quiseram, hoje se arrependem, até hoje vem gente aqui
perguntar pela escola.
Eu não tenho merma condição de dar aula, mas enquanto eu pude dar aula dei mermo
com muito amor, não me arrependo de ter ajudado o pessoal aqui, tinha gente aqui que podia
me pagar, tinha gente que vinha com dinheirinho todo trocado, mas não deixavam de me
pagar e quando não tinham vinham eu vou tirar porque o meu marido perdeu emprego, não
vai tirar nada, deixa continua vindo da merma forma, tem muita gente que até hoje me
agradece, tem gente que falou que ficou devendo, mas falo tá pago só dele estar bem, vocês
estarem bem é o que importa.
Eu adoro o Satélite, a minha filha ontem falou com um vizinho nosso aqui, porque ela
mora aqui nós fundos, aqui do lado, na casa do seu Ciro, mas é aqui em baixo, ele mora em
cima, ela mora em baixo ele falou: acho que vou perder a minha inquilina, porque ela
candidata a vereadora, olha seu Ciro eu não mudo dessa rua de jeito nenhum, eu adoro essa
rua, adoro morar aqui.
A minha família toda mora no Colinas, Esplanada e no outro bairro o Aquaríus, o meu
marido ainda visita muito o Rio de Janeiro porque tem a minha sogra que tem 90 anos, mas eu
não vou para Rio é difícil. São José é uma cidade boa, gostosa é uma cidade não vou dizer que
não ladrão porque tem ladrão em todas as cidades, tem coisas boas e ruins, né eu falei agora
de manhã para minha filha duas noites que a porta da cozinha dorme aberta risos..risos o carro
de vez em quando dorme aberto, aqui é muito tranqüilo, é muita cidade muito linda, adoro,
acho que a melhor coisa que fiz na minha vida foi morar aqui, meus vizinhos são excelentes,
são uns amores, ninguém se mete na vida de ninguém cada um na sua, todo se dá muito bem,
mas cada um na sua casa.
A minha filha a Cláudia lembrou esses dias que adorava quando a rua era sem asfalto,
porque eles faziam festa junina aqui na rua botavam as barraquinhas aqui na calçada, fazia
casamento, danças, miss caipirinha, olha era muita gente vinham das outras ruas, a gente não
ganhava nada com aquilo, né a gente comprava as coisas fazia bolinho, aí vinha os vizinhos
ajudavam, nada disso a gente fazia para ganhar dinheiro, para satisfação de ter todo mundo
junto, fazendo farra, foi um tempo muito bom.
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Aqui você não precisa sai daqui para comprar nada, para fazer nada, nós temos de tudo
aqui, temos Shopping, o Shopping começou uma porquerazinha, mas hoje está muito melhor,
mas hoje está muito melhor, as vezes vamos lanchar, tomar chopinho, olha vou te falar, o
Satélite é uma cidade que podia ser independente, antes as casas era tão baratas, com 20
pouco mil você comparava um casinha aqui, a minha vizinha Ângela vendeu a dela por 160
mil.
A minha irmã mora no Apolo, agora fecharam o Apolo, ela paga uma grana uma coisa
exorbitante, ali não tem nada, nada o Apolo não tem nada, vamos que seja um bairro que
tenha uma piscina, uma recreação, mês passado ela pagou R$ 504,00 reais de condomínio, um
absurdo porque o prefeito mora lá, ele resolveu... Gosto muito do Emanuel, gosto do Cury
mais isso foi errado, eles implantaram esse negócio de fechar o bairro lá, minha irmã vai
vender a casa lá, minha irmã falou, eu não vou ficar mais aqui, a casa da minha irmã é muito
grande só sala são 4 salas é uma mansão é enorme.
Para mim, para minhas filhas e o meu marido o satélite é um paraíso, eu não vou sair
daqui, nunca sai, não vou mudar, já tenho 70 anos, eu não vou fazer a minha vida em outro
lugar, outra vida em outro lugar para quê? Aqui todos me conhecem tenho respeito muito
grande das pessoas aqui, adoro esse bairro.
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Entrevista: Luís Carlos Arantes conhecido como Diácono Luisinho.
Idade: 56 anos.
Profissão: aposentado.
Data da Entrevista: 18 de agosto de 2008.

Eu concordo que esta entrevista seja usada no Trabalho de Graduação das alunas
Delaine Cristiane C. Ferreira e Suzana Dias dos Santos, estudantes do Curso de História da
UNIVAP. Estou ciente que as informações aqui registradas, ficarão arquivadas.

Estou a 33 anos na mesma casa, quando vim para cá, eu já trabalhava na GM. Sempre
foi assim um horário muito puxado, nós entrávamos às 04h42. Nós tínhamos que sair muito
cedo de casa, morava aqui no Conjunto BNH, logo que o conjunto foi montado nós
compramos a casa em dezembro de 1973, eu me casei, aí viemos definitivo.
Quando eu vim, eu vim junto com os meus pais, mas pra cá em dezembro, eu vim com
a minha esposa. O bairro era bastante simples na época, as ruas eram todas de terra, não tinha
asfalto, não tinha calçamento, não tinha luz nas ruas e a dificuldade era muito grande. Era
aconselhado pelos colegas da fábrica na época, que eu voltasse para cidade novamente, eu
morei a vida toda na cidade, morava no centro na Rua Conselheiro Rodrigues Alves, que é
para cima da Prefeitura hoje, a Prefeitura de São José dos Campos, morei praticamente 21
anos.
Então morava no centro perto de tudo aí de repente, você vê que depende de condução
para tudo e no começo do bairro as dificuldades eram muito grandes. Existia muito pouca
condução, para gente estar se locomovendo, ao contrário de hoje, nós temos de 2 em 2
minutos, nós temos um ônibus passando toda hora e na época eu não tinha carro, dependia de
ônibus e comecei a trabalhar aqui na Igreja com o Padre Luiz Bertolotti, na época o pároco da
paróquia Santa Thereza do Menino Jesus.
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Nós éramos uma capela, aí a gente se conheceu e comecei a tomar gosto pelas coisas
da Igreja e recebi depois de alguns anos o convite dele: eu, meu irmão e mais alguns colegas
aqui do bairro para que nós fizéssemos o curso de ministro de ordenário de comunhão aqui no
Jardim Satélite, que hoje é o diácono Lima, aí nós aceitamos. Só que em São José dos
Campos não tinha, nós tínhamos que estar nos locomovendo para Taubaté e no dia 27 de
junho de 1977, nós recebemos o mandato, o mandato de Ministro em Taubaté.
Trabalhei vinte anos na comunidade do Torrão de Ouro, com o passar dos anos fiz o
curso de 5 anos, o curso de Diaconato todas as 5ª feiras, e fazia faculdade de Pedagogia em
Guaratinguetá. Foi uma época muito puxada, provas, essas coisas assim. Eu ia intercalando
com a faculdade, nas provas faltava aqui, era um acordo que nós tínhamos com Dom Nelson
na época, mas o vigário geral era o padre Moacir, hoje nosso bispo. No dia 4 de setembro de
1999 eu fui ordenado diácono, fazendo parte do ministério de ordenado da Igreja.
Até o ano de 1998 eu fiquei na GM trabalhando com o horário muito apertado e nós
chegamos de Guará por volta de meia-noite e meia e as 04h00 tinha que estar de pé, porque
tinha que ir para fábrica no finzinho de 1998, eu pedi para sair, porque queria me dedicar
somente as coisas da Igreja. Eu já estava aposentado desde 96 e a paróquia já necessitava de
alguém para na parte administrativa. Recebi o convite do Padre Rinaldo e vim 06 de junho de
1999, eu iniciei como administrador até 2001.
A transformação muito grande do Satélite com próprio nome veio depois pelo Bosque
dos Eucaliptos. Ele era formado somente pelos Eucaliptos, muito poucas casas existiam, tava
aparecendo mais assim casas do BNH, eram os conjuntos habitacionais que estavam sendo
montados no bairro e a Igreja templo, a Igreja pessoa humana ela já tinha.
Com a vinda do Padre Rinaldo no ano de 92, instauramos a paróquia do Espírito
Santo. A partir da aí começou a existir a paróquia, quando ele veio lançamos um projeto
muito ousado para o Satélite na época, com o slogan “Sou católico e amo a minha Igreja”.
Nós fizemos uma campanha todinha em cima disso, arrecadamos o dinheiro e construímos a
Igreja que temos hoje.
Com a vinda do padre Luiz Fernando, eu reassumi o cargo de administrado, durante
todo esse tempo eu fiz um trabalho dentro do diaconato, onde nós fazíamos a parte de
aconselhamento de benção, batizados, casamentos, celebrações, cultos ecumênicos, nas
escolas.
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O mais interessante de tudo isso, é como a comunidade, a paróquia cresceu nessa
época, ela era uma capelinha de pau-a-pique, o bambu revestido de barro e nós fomos
trabalhando para que a Igreja fosse construída. Conseguimos construir a Igreja, onde é o
nosso santuário, mas uma capela simples, bem simples para época.
Hoje é muito grande a quantidade de casamentos. Nós celebramos, eu em média, em
final de semana 4 ou 5 casamentos por final de semana, é gratificante. Todos os domingos nós
temos batizados, uma paróquia que faz questão que isso aconteça então os 4 domingos do
mês, cada um deles 1 diácono celebrando, isso todos os finais de semana. A Igreja não deixa
perder em nenhum momento, aqueles que vêm em sua procura, os casos especiais, que são os
casais que são amasiados, são jovens que às vezes num momento deslize acaba engravidando,
a gente costuma fazer a melhor acolhida possível.
Já recebi convites para ir para outras paróquias, foi feito um convite não só para mim,
mas para o Padre Luiz Fernando, fazendo uma proposta para ir para outra paróquia viria outro
diácono para o meu lugar, não só eu que não quero sair daqui. Eu adoro o local que eu
trabalho, quase 9 anos aqui no diaconato lógico celebrando, fora mais a vida que tenho aqui,
além deu não querer sair, o Padre Luís Fernando não quis abrir mão talvez, pela gente estar
tão envolvido, tão comprometido com o trabalho que a gente faz hoje, também não quis abrir
mão disso, nunca pensei em morar em outro bairro, eu adoro o Satélite.
O Satélite foi aquele local que cheguei e criei raiz, essa raiz não só se fortaleceu como
os frutos viessem através da minha vivência aqui dentro da comunidade. Então eu aprendi
aqui, cresci, vivi e vivo com a minha Igreja e aqui eu quero ficar até Deus achar que devo ir
ao encontro dele. Se ele me quiser por lá, vou deixar que sempre fique a critério dele, porque
ele é a palavra maior na vida não pretendo em momento nenhum sair a não ser que aconteça
uma coisa muito grave, que a gente seja obrigada, senão, pretendo ficar aqui pro resto da
minha vida.
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Entrevista: Geraldo Antônio de Moraes.
Idade: 70 anos
Profissão: Aposentado.
Data da entrevista: 13 de setembro de 2008.

Eu concordo que esta entrevista seja usada no Trabalho de Graduação das alunas
Delaine Cristiane C. Ferreira e Suzana Dias dos Santos, estudantes do Curso de História da
UNIVAP. Estou ciente que as informações aqui registradas ficarão arquivadas.

Graças a Deus eu sou aposentado. Como a gente não tem profissão, trabalhei em
várias indústrias, comércio, como diz: não é assim mão-de-obra especializada servia todos os
lugares, todos cantos, sempre fixado, registrado tudo certinho. Trabalhei muito tempo na
Tecelagem Paraíba, na Rhodia, depois trabalhei na Alpargatas, no comércio vários lugares
como no Banco Itaú, depois foi contínuo depois de casado.
Depois trabalhei nas Casas Franclin, tipo Casas Pernambucanas. Comecei mesmo
trabalhar em farmácia entregar remédio, porque em São José era assim Estância Climática.
Tinha muito negócio assim de tratamento de saúde quando foi em 1961, conheci minha
mulher Maria, na inauguração da rádio Piratininga. Quando foi dia 11 de Janeiro de 196, nos
casamos.
Sabe, eu nasci aqui mesmo em São José, lá na Vila Maria, no final da Siqueira
Campos. Morei lá minha infância, depois fui para Coronel Monteiro fiquei ali até 1949,
depois fui para Santana morar com a minha família.
Casei em 1964 e vim morar aqui no Jardim Satélite em 1966. Desse lado aqui só tinha
Alpargatas, falava em Satélite, ninguém sabia o que era. Era um bairro novo que estava
surgindo naquela época, atrás da Alpargatas e onde a gente teve condições de comprar o
primeiro lote na vida.
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Antes de mim veio o meu cunhado, que mora aqui na Rua Virgem. Daí sabe como é
família, um ajuda o outro. Ele viu esse lote que a pessoa queria vender, me interessei. Com
umas economias que tinha dei uma entrada, paguei esse lote durante 10 anos, porque
antigamente não tinha aquele negócio de juros tinha parcela fixa, aí a gente foi construindo,
quando podia ia fazendo. Fiz a casa do fundo, um cômodo, o pessoal de Santana vinha pra me
ajudar, vinha quase todo domingo. A mulherada vinha para fazer almoço e homens para
trabalhar, porque foi tudo sacrificado porque não tinha água, era muito difícil.
Para obter água naquele tempo tinha o poço artesiano que a Companhia do
Loteamento dava Cia Satélite, tinha uma torneira em cada 2 ou 3 quarteirões. Então era aquela
bagunça, carro de madrugada, aqueles carrinhos de empurrar com tambor, aquele pessoal no
maior sacrifício. Aquele barulho de carrinho para lá e para cá tudo para buscar água de
madrugada, tinha que ir mais cedo, aquela confusão na hora da torneira. Porque tinha gente
que levava a mangueira e queria encher o tambor dele 1°, aquela miséria de água e a
prefeitura parece que vinha levar 2 ou 3 vezes por semana, o carro pipa, nós tínhamos uma
caixona aqui na frente para poder guardar a água, para passar semana.
Luz não tinha, água não tinha isso foi indo, indo, indo até na época do Sobral. Quando
ele tomou posse, daí ele tinha uma visão muito grande como prefeito, ele falava que aqui “era
a menina dos olhos dele”, então ele dedicou ao bairro. Ele fez essa abertura do Satélite com a
São Bento, não tinha nada, era um barranco ali. Nós às vezes junto com a minha mulher,
íamos com a bacia na cabeça, lavar roupa lá na curva do CTA. Então foi muito sacrificado, os
postes eram tudo de madeira, quando vim para cá tinha duas filhas pequeninhas, a Ana
Cláudia quatro e a Silvana que ia fazer três anos.
Primeiro, compramos o terreno em 1966, moramos mais ou menos. Aí a pedido da
minha família aceitei a morar numa casa da minha irmã em Santana, porque era muito difícil
aqui, até melhorar um pouco nossa situação. Nós viemos em definitivo foi em 1970, quando a
Renata nasceu.
O desespero era tanto que o terreno que nós acabamos de comprar, porque o bairro era
tão difícil que resolvemos vender. Daí a irmã falou: “Geraldo porque você não aluga aquela
casinha, que você tem lá? (porque era um cômodo só) Aí com o dinheiro de lá você me paga”,
que eu iria morar no fundo da casa dela lá em Santana, fiz isso durante 1 ano. Era uma coisa
que pagava a outra, e depois ficamos lá. Era 1 cômodo e 1 banheiro, depois eu fui mandado
embora da Rhodia, construí outro quarto.
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Por isso que nós devemos agradecer a Deus, quando ele dá uma coisa, conforme o
desespero, nós vamos jogar aquilo tudo fora, devemos agradecer. O desespero era pela
doença, porque a minha filha mais nova, a Kátia, ficou entre a vida e a morte, foi desenganada
pelos médicos naquela época não tinha recursos. Recebemos uma graça muito grande.
Não tinha asfalto, não tinha rua, tinha era trilho que nós fazíamos, nós íamos andando
e fazíamos os trilhos. O único progresso que tinha era a Alpargatas ali. O Satélite quando eu
cheguei aqui, parecia que era dividido em 2 ou 3 partes, tinha o Satélite 1, o Satélite 2 e o
Satélite 3, aqui onde eu moro era o Satélite 2. O Satélite 1 era lá em baixo, onde é o João do
Pulo, aquela parte lá debaixo. Aí começou a surgir o BNH que é atrás do Banco Real. Lembro
que era o BNH daqui e o BNH de lá, quando a gente ia à igreja, era ali uma igreja muito
pequena, feita e coberta de sapé, tinha um tal de padre José, o padre Luís Bertolotti que ficou
um tempão mas nada fez. A missa era no pátio porque não tinha como entrar na igreja.
Daí inauguração da Avenida Cassiopéia foi àquela festa toda. Veio o governador o
Laudo Natel, aí depois veio a escola, porque as minhas meninas nunca fizeram prezinho.
Estudaram com a Tia Bela, depois foram para essa escola. Tinha duas que estudaram naquela
escola, o barracão, que era a escola de lata, onde é o prezinho hoje, ali era escola de lata. São
essas coisas que a gente tem para contar, muito sacrificado, hoje graças a Deus a gente está no
céu.
Sobral, mandou os funcionários da prefeitura fazer levantamento contar as casinhas
que tinha. Até hoje tem planta aqui casa, antes tinha cheio de barraquinhos. Aí ele mandou
derrubar, porque ele falou aqui vai ser uma cidade, virou uma cidade mesmo. Não quero o
bairro assim não, toda a quinta-feira ou quarta-feira ele vinha aqui fazer reunião, aproveitar
que as comadres dele era dona daqui, ele vinha lá na escola, então teve aquela força, era muito
bom.
O primeiro comércio que eu lembro, em termo de armazém, foi o mercadinho Santa
Izabel lá em baixo. E onde é o hoje o varejão perto do João do Pulo, era ali que a gente fazia
as compras, aí depois começou a surgir o Piratininga lá em baixo, aqui esse Piratininga já teve
vários nomes, porque hoje eu não estou lembrando mais, tinha perto do João do Pulo a gente
só fazia compra lá.
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O Olinco Pinto falava assim: compra aqui, porque aqui, vai ser o progresso. Olinco
Pinto era o corretor daqui, quando a gente comprou aqui não tinha nada, tinha o barzinho
daqui da frente, que era todo feizinho, alguma casinha longe, a casa da minha sogra era lá
perto da igreja.
Essa rua é a Canópus, porque devido o bairro ser Satélite, tinha Cassiopéia, Perseu é o
nome de Constelações. Canópus é uma estrela, aqui era assim antes era Rua 5, lote 20, era
dividido em quadra e lote, demorou muito para ter nomes nas ruas, ficou muito tempo assim
mesmo.
Ônibus tem uma história, era o seguinte: como a minha família morava em Santana, a
gente precisava pegar ônibus, lá perto da Alpargata. Pegava a empresa Pássaro Marrom, aí
naquela época a empresa São Bento começou a colocar ônibus uma ou duas vezes por dia. O
ônibus ia lá no Limoeiro para depois chegar aqui, o ponto final era aqui na Rua Carina. Ele
fazia o retorno ali na Kanebo, vinha pela Dutra, ali dava tanto acidente. Tinha que dar uma
folga na Dutra para o ônibus passar, aqui era um sacrifício danado.
Só Deus mesmo para gente ter paciência, para gente ficar aqui. A mulher que sofreu
mais, porque era criança no colo, outro andando com bolsa muitas vezes chovendo. Tinha que
andar da Alpargatas aqui, era muito longe. Graças a Deus a gente saía, a família da gente que
morava em Santana tinha mais recurso, trazia a gente às vezes aqui de carro.
O pessoal lá de Santana, morria de dó falava: “coitadinho do Geraldo, porque comprou
naquele lugar que tudo longe, credo lugar perigoso”. Então quando eles vinham aqui, era um
piquenique: os homens trabalhando e as mulheradas fazendo as coisas.
Hoje graças a Deus, eu me sinto bem, para mim é um significado parece que estou
morando em cidade e praticamente diferente a gente sentiu aquela semente que a gente
plantou, cresceu, depois floriu que hoje é o Satélite.
Depois de um tempo aposentei, descobri esse negócio de fazer churrasquinho essas
coisas, então faço isso todo dia. Faz 13 anos que eu estou ali, foi uma terapia pra mim, peguei
tanta amizade ali. E graças a Deus não estou falando com vaidade nada, e o modo da gente
conversar e ser simples, tanto faz sendo criança, adulto a gente respeita todo mundo. Ali uma
boa parte é do Satélite, mas tem gente do Esplanada, Vista Verde, Taubaté, tem uma família
de Taubaté que vem especificamente só vem para comer o churrasquinho, meninos de Jacareí,
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o pessoal fala: “nossa Geraldo, você mora no paraíso, aqui tem tudo!!”. É um bairro assim
independente, eu não vou para cidade para nada, já cheguei ser reportagem de jornal.
Tem gente que para se aparecer inventa, eu já fui isso, aquilo, só estou falando o que é
mesmo. Depois que eu comprei esse terreno aqui, quis ficar aqui mesmo. Apareceu gente para
comprar aqui, já sofri tanto para construir essa casa aqui, gosto de tudo aqui. É uma cidade
que não tinha nada antes, tem gente que nunca está sossegado, que é aventureiro; eu não. A
oportunidade que Deus deu para construir foi aqui, tem praticamente tudo perto, tudo bom
postinho essas coisas. Está certo que a Prefeitura fez um bom hospital no Parque, se tivesse
um hospital aqui ajudaria mais.
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Profissão: Aposentada.
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Delaine Cristiane C. Ferreira e Suzana Dias dos Santos, estudantes do Curso de História da
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Moro aqui no Jardim Satélite há 35 anos. Me lembro bem que o João do Pulo era um
matagal, não tinha esse negócio todo arrumadinho, que tem hoje, campo de bola que vem
gente de fora jogar. O campo era um valetão aberto, não tinha pista de andar, as ruas do
Satélite era uma terra vermelha, nada tinha asfalto, ficou muito tempo assim. Depois de bom
de tempo é que passaram a rede de esgoto, aí depois arrumaram o asfalto bonitinho e fizeram
calçadas, porque ficou um tempão pura terra e pedra.
Eu me lembro também foi quando vim para cá, foi da empresa Massife, que era uma
empresa que mexia com ferro e funcionava onde é o posto de gasolina, ali na Avenida
Andrômeda, perto do banco Santander, depois ficou abandonado o prédio. Lembro também
que Avenida Andrômeda era de uma mão só e era tudo de terra, daquele lado da Alpargatas
do lado dos prédios, era tudo mato só campo, depois que Alpargatas fechou e aí foi vendido
virou shopping e depois de muito tempo acho que mais ou menos 10 anos que vieram os
prédios, que ali tem outro nome do bairro que não é Satélite e Florada de São José.
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Quando vim para cá, a igreja era uma igreja velha tipo capela, onde que agora é o
nosso santuário, era uma igreja pequenininha quem conseguia entrar na igreja ficava dentro,
quem não conseguia ficava para fora da igreja. Geralmente era dividido as missas, ainda até
hoje é dividido, sempre com um jeitinho todo pessoal cabia lá dentro.
Do outro lado da avenida tinha o BNH, onde hoje é a Flor de Ipê, estavam construindo
aquelas casas iguaizinhas em ruas todas sem saída. Um lado do BNH já estava todo pronto
quando vim para cá, ali na pracinha para baixo do Piratininga, era a escola do barracão, escola
de lata como o povo conhecia. Aquilo tudo era mato, campão de mato, nem acredito que hoje
é aquela pracinha bonitinha que tem hoje.
Tudo o que eu lembro do lado que fica o Bosque, é que aquilo tudo era calipeiro, a
gente ia buscar sabe aquela goiabinha, negócio pequenininho nos matos, nós andávamos o dia
inteiro pela aquela enorme plantação de calipeiro, era um matagal só.
Estou morando aqui nessa casa desde 73, que estou para cá. Casei em 71 e vim para cá
em 73. Essa minha filha que atendeu você no portão nasceu aqui, tive três filhos tudo criado
aqui no Satélite. Nasceram e criaram aqui graças a Deus, com muita saúde. Cheguei a morar
na casa da minha sogra que morava na Polux, depois fui morar na rua Canópus que é a rua da
feira hoje, morei lá um bom tempo. Depois o meu ex-marido comprou aqui, construímos.
Quando vim da Rua Canópus a minha filha mais velha estava com oito meses, ela fez um
aninho nessa casa que estou até agora.
Olha, você sabe que na verdade eu nem queria vir para cá, porque deixei meu pai
sozinho, ele já era viúvo, era eu que cuidava da casa, mas depois ele falou: “casou filha, pode
ir embora para sua casa, quem casa quer casa”. Eu morava no Alto da Ponte, bem para lá de
Santana. Eu nasci mesmo foi na roça, fui com dois anos para aquela casa, criei-me lá, só sai
de lá com dezenove anos para vim para o Satélite.
Eu gosto muito daqui do bairro, gosto de tudo, acostumei bem aqui. No começo não
gostava não, porque era muito diferente lá do Alto da Ponte. Vim porque tinha vir mesmo
para cumprir o meu papel mesmo de mulher e mãe, mas agora está tudo muito bom, não tenho
do que reclamar não.
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Ainda também trabalhei na Alpargatas, aí conheci o meu ex-marido lá, fiquei lá um
ano quase dois anos lá, conheci e já casei com ele, mas como te falei morava com a minha
sogra na rua Polux, a minha sogra na verdade é também uma das moradoras mais antiga do
Satélite, quando ela veio para cá as crianças dela eram todos bem pequenos, o meu ex-marido
veio com doze anos para cá é uma pena mais se ele tivesse aqui casa, ele saberia contar a
história do Satélite, de cabo a rabo, com mais informações mesmo, ainda mais que adora
conversar.
Na época que vim para cá, já tinha ônibus, mas na época da minha sogra mesmo, aqui
não tinha nada disso, eles contam que eles iam para cidade todos a pé, quando tinha carona às
vezes iam de carona, o meu ex-marido fala que ele sofreu muito aqui, era um bairro com
muitas dificuldades, não tinha água, não tinha luz, ônibus demorou muito para ser colocado e
ter dado certo a empresa desistiu muitas vezes, o pessoal fala que não foi fácil, até para
construírem as primeiras casas foi muito triste mesmo, não tinha nada perto para comprar o
material.
Na verdade, quando vim para cá o bairro já era formado, já tinha muita coisa, a
maioria das pessoas trabalhava na Alpargatas, todas as pessoas que conhecia trabalhavam lá,
engraçado a Alpargatas pagava pouquinho, mas todo gostava de trabalhar lá, era única firma
mais perto, que pegava qualquer pessoa, com estudo, sem estudo, eu mesma vim trabalhar lá e
não tinha estudo e trabalhei muito mesmo.
O meu ex-marido trabalhou durante vinte anos, ali na Alpargatas a maioria que
trabalhava lá morava aqui no bairro, porque todos tinham casa, difícil a pessoa que trabalhava
na Alpargatas e não tinha casa, porque ganhava pouco, mais sabia reservar para construir,
trabalhava mesmo.
Hoje esse bairro está muito bom, eu não saio mais fácil daqui, quando a gente mora
em aluguel está sempre andando, quando a gente tem a casa da gente é mais difícil, as minhas
crianças foram criadas aqui já chegaram os netos, tudo crescendo aqui, é bobagem a gente
pensar em construir outra casa em outro lugar.
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Esse bairro tem tudo que a gente precisa, tem vários supermercados peguei a fase que
era o Mercadinho Santa Isabel, que era bem perto daquela árvore grande lá em cima, bem no
começo da Rua Perseu fiz muitas compras lá, todo mundo comprava lá, tem várias lojas,
bancos, feira pertinho tudo fresquinho todo domingo, tem várias escolas as minhas crianças
estudaram todas no Meirelles, eu não consegui colocar elas na municipal, mas foi tudo muito
bom, sabe que a gente não precisa ir sempre na cidade, só muito de vez em quando que nós
vamos, acredito que pessoas com nós que vivemos de aposentadoria é o melhor para se morar.
Meus filhos são todos formados, mas eles não querem sair daqui não, depois que exmarido foi embora, ele queria vender aqui, aí eu disse: vender aqui não, a nossa família é
muito acostumada aqui, eu não quero sair daqui não.
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Eu moro aqui no Satélite há 47 anos. Quando eu entrei para essa casa, entrei com um
casal de criança, era um com 10 meses e a minha menina com 3 anos, não tinha ônibus, não
tinha água, não tinha luz, o caminhão pipa que vinha e “ponhava” água, numa caixa que meu
marido fez para reservar a água, ali a noite tinha que tampar, porque senão as vacas vinham
para beber.
Eu morava em apenas dois cômodos. Eram bem pequenos, não tinha vizinhos, o único
vizinho era o Sr. Zé. Vim morar nesse descampamento aqui, daí para ir na cidade não tinha
ônibus, tinha que descer lá embaixo, para pegar ônibus que vinha de Jacareí, mas quando
demorava nós íamos a pé, porque só tinha Marrom e descia lá perto da Alpargatas.
Para levar as crianças no médico eu ia pé lá no CTA, pegava a mão da menina que
tinha 3 anos e no colo o menino de 10 meses, levava no CTA porque naquele tempo o meu
marido trabalhava lá, com isso eu aproveitava porque podia levar quem era da família.
Depois foi chegando, foi aumentando, foi chegando casa, eu soube do bairro porque
nós escutamos na rádio, eu morava na Coronel Monteiro. Esse homem que já até morreu, o
Olinco Pinto, que mexia com essa imobiliária aqui do bairro, ele falou na rádio: “Estamos
vendendo lote no Satélite Industrial”. Aí nós viemos eu, meu cunhado e minha irmã, porque
aqui do lado de casa é minha irmã, aí não pudemos comprar um lote inteiro, por problemas
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financeiros, compramos metade, porque podia escolher, aí comprei metade para mim e outra
metade foi dela, pagamos durante 10 anos e depois desmembrou.
Sabe, aqui não tinha rua, só tinha mato. Aqui era uma mata virgem, tá vendo aquela
avenida? Era só mata virgem. Onde era a igreja só tinha calipeiro, o povo via até corpo seco.
Lá tinha uma árvore que chamava de pau-de-óleo, não sei daí fizeram uma capelinha de paua-pique, não sei se você conhece pau-a-pique. Eu até ajudei a fazer, a construir. Vinha o padre
de cada 8 em 8 dia ou 1 vez por mês, eu nem me lembro mais, celebrar a missa. Todo mundo
ficava do lado de fora, não tinha quase ninguém não, aí vinha o homem que vendeu aqui para
nós que já morreu, o Olinco Pinto e falava assim: “aqui vai ser escola, aqui vai ser uma
estrada que vai lá para Vila São Bento, aqui vai ser outra coisa” que nem me lembro mais. Aí
eu falava para ele: “só se for para mosquito, nem mosquito, porque não tem ninguém para
estudar aqui”. Não tinha ninguém mesm, era um deserto.
Daí foi aumentando, aumentando com tanto sacrifício, colocaram um poço artesiano,
ali em cima. Parece que onde é a Sabesp hoje, fizeram poço artesiano e depois colocaram a
torneira na esquina que água saía que nem um caldo de feijão de tão vermelha. Que era de
noite se ouvia aquele barulho de carrinho sabe barulho daquele tamborzinho, foi uma
dificuldade danada. Eu ia “bardear” e lavar roupa às vezes naquele riozinho lá embaixo, tem
um rio que atravessa lá embaixo eu ia lavar lá, perto da Guadalupe, eu ia com a minha vizinha
lá de baixo, lavar as roupas.
Daí foi aumentando, vamos colocar ônibus, a entrada era onde, era a Kanebo. Daí veio
aquele fila de ônibus novo, fizeram aquela festa de foguete queimando, daí pois ônibus 3
vezes por dia, daí não tinha ninguém para bardear, vinha e voltava batendo lata, não tinha
passageiro, foram embora.
A minha mãe vinha lá do Putim e falava: “você veio morar nesse confim do Judá”.
Sabe lá, no Putim era muito melhor que aqui na época, só que lá não tinha luz, só água mais
tinha muito mais vizinhos que aqui.
Com muito pedidos veio ônibus novamente, daí para ir para o Satélite ele passava
aqui, para descer para cidade ele passava aqui, nesse poste aqui na frente tinha um ponto de
ônibus e mais ali na frente tinha outro ponto também.
Eu trabalhei 12 anos como cobradora, isso faz muito tempo, era São Bento. Eu
trabalhei, meu filho trabalhou, trabalhei muito tempo na linha do Satélite que o ponto final era
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ali em cima, na pracinha para cima do João do Pulo. Primeiro fui que entrei na empresa, aí o
meu marido viu que eu estava ganhando mais, ele pegou e saiu do CTA e veio trabalhar
também. Depois foi o meu filho que começou também, trabalhei em várias linhas do CTA,
Parque, Santana, mais várias mesmo.
Os meus filhos estudavam todos aqui na escola da Prefeitura, só um filho que estudou
no “latão”. Ali na pracinha perto do Mercado Piratininga tinha a escola de lata, mas só ele,
que eu não consegui vaga e teve que estudar lá sozinho. Eu tenho seis filhos, todos estudaram
e trabalharam quando eles eram pequenos, com idade que podia fazer pequenos serviços, aqui
ninguém ficava em casa não.
A nossa maior dificuldade, que tudo era muito longe. Aqui não tinha comércio, só
tinha um bar lá no meio da mata que só vendia cachaça, inclusive tinha um charreteiro que
entregava leite e meu filho tava acostumado com leite de vaca. Daí eu encomendava leite para
ele, para deixar aqui para mim, porque antigamente era de vidro, que você sabe disso, porque
você é muita nova que sei disso. Teve um dia que esse homem não veio, ele queria mamar, aí
eu peguei a minha vizinha que morava aqui no fundo, eu catei ele é fui pegar leite lá na Vila
São Bento, Vila Nair em cima de uma ponte de pau, buscar leite para ele. No outro dia eu
falei para homem não quero mais o seu leite não, daquele dia em diante comecei a comprar
leite em pó, porque aqui não tinha comércio nenhum perto, tudo era muito longe.
Depois de um tempo, melhorou bastante porque abriu o mercadinho do Sr Lourival,
ele montou uma espécie de mercearia que vendia de tudo, vendia até roupa.
Sabe, eu vi o Satélite crescer, desde o começo. Eu conto para os filhos e netos, como
era eles não acreditam, agora aqui para mim, tá tudo bom, graças a Deus. Eu criei os meus
filhos com muita dificuldade, estão todos vivos, eu agradeço a Deus né, porque a minha vida
foi muito difícil, eu sempre trabalhei muito.
Eu trabalhei também na cantina, para fazer esses casas aqui do BNH. A cantina era ali
embaixo, terminou as casas atrás do Banco Real, que nem era banco antes. Depois começaram
a fazer as casas na frente do outro lado da avenida, eu trabalhei de ajudante de cozinha,
trabalhava 4 mulheres. Para produção das casas, aquelas casas do BNH eu vi todas, quando
fazia uma casa eu já contava.
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Menina, aqui vinha cada chuva antes, eram feias mesmo. Um dia eu estava aqui não
tinha esse forro aqui, daí eu estava aqui com 2 crianças, daí começou a cair telha, destelhar
tudo, foi um horror.
Hoje em dia eu gosto de tudo, daqui do bairro, a igreja, o Piratininga que vou toda
hora. No Supermercado Piratininga todo mundo me conhece, quando falta alguma coisa, eu
vou correndo, porque lá tem tudo. Aquele Supermercado ali, nunca pode acabar porque eu
vou lá, eu compro leite, pão, carne, já compro tudo ali. Hoje mesmo daqui a pouco eu vou lá
outra vez, os bancos que tem aqui eu gosto muito, é praticamente tudo dentro de casa.
Já pensei em vender aqui, mudar daqui, mas já na hora não quero mais. Os vizinhos
são tudo de bom, não tem vizinho ruim, eu conheço todo mundo, apesar de eu não ir na casa
de ninguém. Eu tenho amizade com as pessoas, mas não fico entrando na casa de ninguém.
Eu saio daqui só para ir na Casa dos Idoso, faço hidroginástica 3 vezes por semana.
Essa semana foi a semana dos idosos, eu fui a semana toda lá. Ontem mesmo eu fui, teve
festa. Lá para mim é uma família, porque você vai lá tem amizade, aprende muitas coisas, o
professor que é novinho trata a gente muito bem. Outra coisa que gosto aqui é a igreja, é na
hora que a gente está meio cabisbaixo, eu vou lá rezar, porque essa igreja aqui é uma benção,
a igreja é aqui dentro de casa, sabe de primeiro aqui não tinha nem padre aqui, vinha um
padre da Vila Ema celebrar.
Quando mudei para o Satélite, não me lembro como era Alpargatas, mas tinha a
Massife que trabalhava uma mulherada, era lá na avenida.
Primeiro, fizeram Avenida Andrômeda tinha uma mão só, só tinha um lado que descia
e subia. Depois de muitos anos que fizeram outra avenida, porque a outra parte não agüentou.
Eu gosto muito daqui, porque você pode pegar qualquer ônibus para vim aqui no
Satélite. Eu chego no ponto, se eu vejo que o ônibus está muito lotado, eu espero outro porque
agora tem muito ônibus, muito ônibus mesmo, então espero um que tiver mais vazio, não
pago ônibus mesmo, então eu espero um que tiver mais vazio, não pago ônibus mesmo, hoje a
vida está mais fácil, e o povo reclama, mas eu não reclamo não.
Tenho médico de graça, eu pego remédio, eu já saio e deixo a consulta marcada, a
turma reclama e não sabe nem o que quer, aqui quando entrei não tinha nem postinho, não
existia postinho, só tinha lá na cidade, onde era a antiga Malharia Catarinense, era ali o posto
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de saúde. Quando eu levava os meus filhos era lá, eu levava os meus filhos porque toda vida,
meus filhos acompanharam médico, eu tenho os cartãozinho deles porque eu dava vida por
eles, eu dou até agora, marcavam quando eles emagreciam e engordavam.
Para falar verdade, eu acho que o bairro Satélite tem muita coisa, mas ainda precisa
colocar creche para as mulheres colocar as crianças, o pessoal reclama que também não tem
pronto-socorro. Tem o nosso centro de saúde muito bom, estão arrumando, reformando, vai
ajudar muito o povo. O Shopping quem diria que Alpargatas um dia iria fechar e virar
Shopping muito bom tem o Tenda, Wall Mart, tem tudo que tem no Center Vale, C&A,
Pernambucanas, só falta o cinema mesmo. Eu em particular adoro a zona sul, os meus filhos
moram também para esse nosso lado, eu estou muito satisfeita com o bairro e não tenho o que
reclamar.
Eu tenho muito para agradecer a Deus, trabalhei muito para conquistar um conforto, a
minha casa própria, tomei muito banho de bacia, porque não tinha água como te falei.
Sofremos muito aqui, mas hoje eu sou muito animada, sou velha só de documento, mais tem o
espírito bem jovem, que muitas mulheres não têm o pique que eu tenho não.
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Quando vim do Rio de Janeiro prá cá, eu vim com 16 anos. Fiquei 13 anos em
Cachoeira Paulista, aí peguei a reservista aí cai na Dutra, entrei na Tecelagem, da Tecelagem
entrei na estrada de Paraibuna, quando cheguei no pontilhão aí me transferiram para Brasília
aí pedi conta, aí casei e fiquei numa fazenda, tomando conta da fazenda lá, depois eu estava
meio bem de vida aí criei causo com o rapaz, que dizer ele criou comigo, aí peguei e sai,
Depois de um tempo entrei no CTA, aí fiquei 37 anos e quarenta dias, um dia cheguei
para bater cartão, aí falaram o Sr. não bate cartão não pode ir embora, o seu tempo já venceu,
aí vim embora depois passou um tempo voltei lá para acertar o que tinha para acertar, peguei
o que tinha direito a quantia eu não vou falar para você, mas era um dinheirinho bom.
Quando eu entrei no CTA, eu comprei aqui que já faz 48 anos, fiz dois cômodos de
casa, porque naquela época com filhos tudo pequeno e pagando aluguel não dava, aqui não
tinha nada era só mato, para pegar água eu trouxe 2 tambor lá do CTA e todo dia eu ia lá no
posto velho e pegava dois tambor para minha mulher lidar durante o dia, aí depois de bem
tempo e que colocaram uma torneira lá na esquina, aí depois pedi para o Célio (um pretinho),
se dava para ele puxar uma água aqui pra mim, aí eu comprei os canos, aí veio aqui e puxou
aqui pra mim, para comprar as coisas nós íamos na cidade a pé porque não tinha ônibus, de
30 anos pra cá mais ou menos é que o bairro aumentou e aí melhorou bastante.
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Eu fui o primeiro morador dessa rua, esses tempos, o ano retrasado chamaram eu lá na
prefeitura para tirar o coisa da escritura, como é nome que fala da casa o habitis, o engenheiro
falou trás de lá um carnê aqui pra mim, aí eu levei, aí ele falou “ih, nós costumamos cobrar,
mas do Sr. não pode cobrar não nada”, aí eu disse: “porque não pode cobrar?”, aí ele disse:
“Você é muito véio aqui”, aí ele falou: “o Sr. mora na onde?” “eu moro na Rua Aldebaran que
é o centro do bairro, lá é o começo do Satélite”, aí ele falou “nós não podemos cobrar, aí o Sr.
marca tudo aqui e não cobrou nada”, aí passou uns tempos ele ligou para pegar o habitis, esta
aí guardado e não paguei nada mesmo.
Eu soube desse loteamento porque era o Olinco Pinto que vendia, aí eu falei para o
coronel porque eu era novo lá e tinha medo de transferência, aí eu falei pra ele: abriu um
loteamento lá no Satélite, aí ele disse: que Satélite era esse!, aí eu falei: um loteamento que
abriu lá, mas eu tenho medo que vocês me transfiro eu daqui, aí ele falou: vai lá e compra,
porque se alguém transferir você daqui, eu pago tudo para você, porque você é muito bom pra
mim, porque às vezes eu posava trabalhando a mando dele, eu era baixo, eles era mais alto,
eu tinha que cumprir a obrigação, daí eu fui para frente graças à Deus, tenho essa aqui da
frente e tenho outra grandona no fundo e comprei esses tempo um sítio lá na roça.
Já me ofereceram um dinheiro muito bom aqui, mas eu não quis, porque a gente tá
véio mesmo, o que a gente compra é dos filhos não adianta a gente tá chorando, aqui tudo que
você procura têm, tá certo que minhas contas tudo é dentro do CTA, ontem mesmo eu fui lá,
tudo que você procura aqui você acha, bairro melhor eu não vou achar, posso achar mais
ruim, antes tinha bastante ladrão mais mataram tudo, mais hoje está muito bom.
Ontem mesmo a minha filha chegou a meia-noite super bem, mais aqui todo mundo
me conhece até os cachorros me conhece, com a ajuda de Deus não tenho inimizade com
ninguém.
Eu morei muito tempo aqui sozinho, depois de muito tempo que foram construindo as
casas, eu tinha muito medo, eu mudei aqui na capoeira, eu caçava aqui para cima, não tinha
gente, hoje eu não tenho mais espingarda, acabei com tudo, porque não vale à pena,
espingarda só vale para dar zebra.
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Ali para cima da igreja, eu e o meu vizinho Roberto daqui da esquina fizemos, uma
picada, para a barragem do CTA para cortar caminho, aí todo dia de madrugada saía no meio
da capoeira para ir lá no CTA, era mato feio, mato mesmo, não sei como que some porque
tinha umas árvores muito grossa mesmo, não sei para onde foi mesmo, o povo não brincadeira
não!
Eu era civil lá no CTA, só que era jogado por todos os lados, era obrigado a fazer o
que eles pediam, de ano em ano em uma ocasião parava 11 horas da noite, vinha quando era 7
horas da manhã tava lá de novo, era 26 km daqui até lá, não era nada muito fácil não.
Quando eu mudei pra cá já tinha Alpargatas, era na onde que fica hoje o Shopping, eu
catava aquele cadarço de chinelo lá, já vinha cortado eu pegava aquele braçado e trazia para
casa, tinha o pessoal que cortava e depois levava lá para ganhar dinheiro, eu mesmo pegava
para trazer para casa mesmo, eu sofri muito no CTA, olha minha perna aqui, moeu do joelho
para baixo tudo, sai daqui numa 2ª feira e voltei aqui depois de 45 dias de novo, sofri muito
mas em era 4 médicos me acompanhado lá na santa casa.
Mas hoje eu sou muito feliz, vivo com muita tranqüilidade.
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Eu era de Jacareí, depois eu me casei eu fui morar no bairro Varadouro, lá perto da
pedreira pro lado de Paraibuna, perto da estrada de Jambeiro, depois fui para Vila Santa
Terezinha perto da passarela do CTA e como meu marido era funcionário da Alpargatas, ele
resolveu montar um negócio para ele mesmo e gostamos da idéia de montar um mercadinho
porque no bairro não tinha nada perto, realmente não tinha nenhum para os moradores
comprarem os seus alimentos.
Bem, eu moro aqui no Jardim Satélite de 1975, lembro da Avenida Andrômeda que só
tinha muita poeira, eu tinha uma vendinha aqui em baixo, que o ponto era alugado ainda, um
pequeno mercadinho, depois a gente trabalhou bastante, ganhou um pouco de dinheiro na
vendinha pequeninha e construímos o mercadinho aqui na frente que era o Mercadinho Santa
Isabel.
Foi o 2° mercadinho do bairro, porque o 1° era do Sr. Artur que ficava lá em baixo,
porém o nosso era o maior, com mais variedade o outros eram todos muitos petiticos, nós
vendíamos de tudo, toda semana nós íamos buscar as mercadorias com caminhão, o nosso
forte era produto de alimentação mesmo.
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Naquela época nós ganhávamos dinheiro, hoje eu moro aqui no sobrado em cima em
baixo e casa de Tintas Priscila, eu tenho o ponto comercial da Andrômeda onde eu morei
antes, onde era o Mercadinho virou vários pontos comerciais alugados também isso tudo
conseguimos com aquela vendinha de antigamente.
Várias pessoas do bairro que eram fregueses alguns faleceram mais tem várias clientes
que viraram nossos amigos, os conhecemos quando o bairro era no começo os filhos de
alguns eram pequenos de colo, e hoje são adultos casados com filhos já, esses clientes na
maioria já são avós né, o mercadinho era uma referência para todos aqui no bairro o pessoal
somos muito conhecidos mesmo.
Naquela época eu me lembro também que o povo reclamava que tinha ônibus, como o
nosso dia-a-dia era trabalhar quando eu tinha tempo observava que ônibus era um de manhã e
outro só a tarde que ponto era em frente do Mercadinho.
Paramos com o Mercadinho mesmo porque nós já estava muito cansado, porque era só
eu, o meu marido e o meu filho, tínhamos vários funcionários mas não era mesma coisa,
depois vimos que não precisávamos mais trabalhar daquele jeito, depois resolvemos fechar,
esse mercado teve o funcionamento mais de 25 anos.
Eu me lembro também quando morava na Avenida Andrômeda que era só pó mesmo,
os ônibus passavam de madrugada para levar o pessoal para trabalhar e subia aquele poeirão,
eu tinha que levantar mais cedo que o de costume e lavar na frente da casa porque era muita
poeira que vinha para dentro da casa.
O nosso bairro antes era uma vilinha tinha casas até a Cassiopéia, a nossa parte aqui da
Perseu era mais desenvolvida, o bairro cresceu muito depois que fizeram o BNH do lado para
cima da Cassiopéia e lado de baixo também, depois de um tempo fizeram o Bosque dos
Eucaliptos aí cresceu mesmo e depois daquele lado virou uma outra São José vários bairros
colados um no outro ficou muito grande mesmo.
Nós vimos também construírem o João do Pulo, antes tinha uma casinha pequeninha
lá, que Olinco Pinto fazia reunião com os moradores mais antigos do bairro que esse lugar é
onde hoje os Vicentinos fazem as reuniões, o João do Pulo antes era só um barracão agora
melhorou muito fizeram piscinas, tem um campo grande de futebol quase todos os domingos
tem jogo lá, o que precisa fazer e arrumarem o asfalto da pista que está cheia de buraco, que
nós fazemos caminhadas para ficar melhor ainda.
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Aquela igreja do Espírito Santo grandona daquele jeito também é uma transformação
muito forte em nosso bairro, ela antes era feita de pau-a-pique era uma casinha, depois de
muito trabalho da comunidade eles conseguiram erguer uma igreja que também é um ponto
muito bonito do nosso bairro.
Acostumei muito aqui, hoje em dia em só vou em alguns médicos na cidade, mas o
resto eu faço tudo aqui mesmo, o shopping pertinho, feira com tudo fresquinho, tem todos os
bancos que faço as minhas movimentações, eu quase não saio daqui do bairro.
Eu converso muito com o meu marido que mesmo nós não estando mais a frente dos
comércios o bairro é ainda muito promissor porque os nossos pontos estão todos alugados
com vários comércios o bairro acolhe muito bem as lojas, os varejões.
Essa figueira que está plantada aqui na Rua Perseu com a Andrômeda foi o meu
compra de que plantou o José Aristeu ele é vivo ainda e mora aqui na rua de baixo, ele
plantou no dia que a minha afilhada nasceu, ele mudou essa árvore da frente da casa dele
porque estava muito grande e replantou aqui em cima, isso já faz 32 anos tem marcada a data
dela e nome numa plaquinha que ele marcou e deixou na árvore.
Antes aqui tinha pouquíssimas escolas o meu filho estudou um pouco aqui no Macedo,
mas depois ele foi estudar em uma escola lá no centro e depois fez faculdade em Taubaté,
hoje em dia têm várias escolas aqui não tem problema de vaga, tem escola do governo, escola
particular, escolinhas para crianças hoje está muito bom mesmo.
O nosso bairro é muito bom mesmo, mas tem pontos que precisam ser melhorados,
acho que falta policiamento, quase nunca vemos os policiais nas ruas, apesar de ter várias
delegacias espalhadas pelo bairro faltam policiais, porque acontecem vários assaltos, várias
mortes também.
Hoje em dia não tem mais lugar que não tenha essa violência, mas acho que o governo
tem ajudar a diminuir um pouco é obrigação deles.
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Estou aqui no Satélite há 40 anos, na mesma casa. Antigamente o nosso bairro não
tinha nada, não tinha armazém, não tinha uma farmácia, o último ônibus era até seis horas, o
ponto final era lá cima perto da rua da feira, do lado de lá era só terra, não tinha nada, poucas
casas, nós varamos aqui por cima porque não tinha rua e era uma casa aqui, a outra lá cima, a
outra bem lá embaixo.
A nossa igreja era bem pequena, mas bem pequena mesmo feita de sapé, ficava lá
cima, perto daquele restaurante que tinha o desenho de um camelo e agora o nome e flor de
alguma planta que não me lembro o nome, a igreja ficava em frente, desse lado do restaurante
era só mato, daquele lado que vai para o Bosque era só calipeiro, dava até medo, era mato.... e
mato mesmo.
Não tínhamos água, só tinha uma torneira que ficava debaixo aqui da rua, e tinha que
buscar água de noite, porque tinha uma mulher que brigava lá e não deixava ninguém pegar a
água, era dona da torneira, a casa dela era um cômodo e o resto era todo de madeira, mas ali
ela brigava muito, quando o meu marido chegava noite do serviço, aí a gente ia pegar água de
tambor, banheiro era de buraco, abria a fossa e colocava as tábuas em cima.
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Depois começou aos poucos colocar água nas casas, luz que não tinha, na igreja nós
assistimos uma vez por mês, vinha o padre da Vila Ema ele ficava dentro da casinha e a turma
do lado de fora, trazia dois sacos de pães para distribuir, aí a missa era assistida de lampião,
nós víamos tropeçando por todo lado, porque era uma escuridão tremenda, não tinha
nada...nada mesmo tudo que era preciso, nós íamos na cidade porque lá que tinha as coisas.
O meu marido trabalhou na Alpargatas 22 anos, depois o meu filho e a minha filha,
naquela época tinha 5 mil pessoas trabalhando ali, depois mandou embora ficou só três mil
pessoas, aí depois fechou e depois veio o Vale Desconto, nesse shopping não acomoda nem ¼
da turma da Alpargatas.
Eu me acostumei muito com esse bairro, gosto muito da igreja, na cidade quase nunca
vou, muito difícil eu realmente ir, porque aqui tem tudo que eu preciso, eu me lembro do 1°
mercadinho que tinha aqui em cima, que era o Santa Isabel lá eu comprava tudo que
precisava, porque antes nós não fazíamos compra, comprava principalmente o básico sabão,
sabonete, óleo.
Eu morava no Jardim Paulista, o meu pai na verdade não queria que eu viesse, porque
aqui era muito ruim, era uma barranceira aqui, porque agora aqui foi aterrado, a minha
menina que tem 40 anos, uma vez ela caiu lá pro lado vizinha de tanto barranco que era,
porque era cerca de arame e ela varou pelo buraco, era muito difícil aqui, eu vim mesmo
porque precisava ter a minha casa, porque a criança pequena pertuba pessoa de idade, levou
um ano para eu me acostumar aqui, eu não gostava de jeito nenhum, não tinha nada, tudo que
você precisava tinha ir na cidade, verdura eu nem me lembro mais onde a gente comprava, só
sei que a gente andava bastante subia essa várzea, passava a granja e ia embora, leite para os
meninos tinha que ser leite em pó.
Depois começou surgir uma barzinho ali em cima, depois outro barzinho aqui e depois
veio a padaria, falando a verdade para você foi um tempo muito difícil não tenho saudade de
nada daquela época não, hoje em dia está muito bom perto do que era, antes o meu dia era
lavar, passar e cozinhar de manhã eu buscava um pouco de água para cozinhar e depois a
noite espera o meu marido chegar para encher o tambor, era esse o meu dia-a-dia, tomava
banho de bacia, se quisesse tomar banho, né.
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Hoje graças a Deus tem chuveiro, né, nem tinha como lavar quintal porque era só
barro, quanto tempo morei em dois cômodo só, sem rebocar sem nada, tinha as criançada
pequeninhas, aí nossa hoje tá bom, hoje em dia a turma descasa fácil qualquer desemprego e
motivo pra separar, já estão juntando a mala e cada um para casa de seus pais, ninguém tem
mais paciência, antes a gente criava todos aqueles filhos sem ter nada, quando que a gente
conseguia comprar um quilo de carne, era artigo de luxo. Demoramos para ter televisão,
porque o meu véio comprou que nem sei de quem, quando via a imagem tava de cabeça para
baixo, a antena era de taquara, antes aqui era uma escuridão que dava medo.
Tinha a Massifi que era empresa que fazia aqueles ferros de vergalhão, quando
fechou ficou super perigoso que até teve uma mulher que foi estuprada ali, quando vinha
aquelas campanhas de vacinas, carros ficavam ali perto dessa empresa que já era fechada na
época para vacinar o povo, essa empresa era ali na Andrômeda onde era o banco Santander,
agora ali não tem mais nem uma casa de moradia é só loja.
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Estou aqui no Satélite, 38 anos. Quando chegamos pra cá, não tinha água, não tinha
luz. Luz era de lamparina, água nós fizemos um pocinho lá em baixo, para baixo de casa, para
gente tomar água. Esse rio que passa aqui tinha peixe, eu caçava peixe lá levava as crianças,
nessa época tinha o menino e depois fiquei grávida. Tomava água, lavava roupa, tinha peixe,
tinha camarão da água doce, sempre morei na Rua Lira, criei os meus filhos, tudo aqui na Rua
Lira.
Vou contar uma das histórias: sabe não tinha televisão e nem luz aqui na rua. Passou
uns tempos daí eles instalaram uma espécie de telona lá em cima, na praça descendo o João
do Pulo. Ali tinha um depósito que era do Olinco Pinto, daí instalaram uma telona para a
gente assistir televisão lá.
Sabe, foi quando tivemos uns dos nossos primeiros divertimentos, porque ninguém
tinha televisão nas suas casas. Nós íamos assistir lá em cima assistir filme, esqueço o nome,
não me lembro agora, tinha os gringos que brigava no navio e caía na água, então a diversão
da turma era isso, todo dia nós íamos para lá. Daí foi evoluindo, colocaram luz, a gente
comprou uma televisão, aí todo mundo daqui de perto vinha ver o João Coragem lá em casa.
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Aí juntava criançada toda, para vir ver a televisão, depois cada um foi comprando, cada um
tendo a sua televisão.
Daí foi modificando, daí o rio já foi ficando sujo e poluído. Depois eles colocaram
rede de esgoto, os peixes foram sumindo, essa Rua Lira aqui, vinha até um pedaço só, o outro
lado pra cá era só mato, não tinha a Avenida Guadalupe. A Avenida Guadalupe começou
agora não me lembro, quando começou a fazer, tinha uma fabriquinha de fazer vela, aqui de
lado de cá, em cima no Jardim América. Foi essa fábrica que matou os peixes do rio, porque
descia um produto químico que matou até o mato que tinha, queimou. Acabou com todos os
peixes que tinha, descia aquela água que queimava tudo, então os peixes não tinha como
sobreviver, mataram todos seres vivos do nosso rio, eu morro de dó só de lembrar.
Passou um bocado de tempo e começaram arrumar essa aqui, começou a ter mais
movimento e fizeram a Avenida Guadalupe que ligaram o Jardim Satélite ao Parque
Industrial, daí já foi aumentando mais as casas e colocaram para melhorar a rede de esgoto.
As minhas crianças estudaram na escola de lata, subia todo mundo amassando barro, e
ia embora e depois mudaram para o Macedo. A escola de lata era onde hoje é o prezinho com
aquela pracinha bonitinha, onde tem balanço aqueles brinquedos que a criançada gosta.
Eu tive seis filhos, depois que eles cresceram aí eu pude trabalhar. Comecei a trabalhar
numa lavanderia do lado de lá, no Jardim Anhembi. Trabalhei lá pouco tempo, porque a
minha menina ficou muito doente, a meu marido falou: “você realmente quer trabalhar, espera
a menina crescer mais um pouquinho, aí coloco você para trabalhar na Alpargatas”, porque
ele também trabalhava lá na Alpargatas.
Comecei a trabalhar no Bamba que era reembolsável, todas as firmas, fábricas, faziam
compra lá, com um cartãozinho. Sabe um entrei lá de faxineira, mas nos dias 01 ao 15, eu
ajudava fazer comida, porque não tinha tempo de almoçar lá em baixo, porque Alpargatas era
lá embaixo tudo junto, só que cercado, nós descíamos do reembolsável lá para baixo.
Naquela época vendia aqueles panos cotelê, nossa do dia 01 ao dia 15 chovia de gente,
mais chovia de gente mesmo, era tudo promoção e todo mundo tinha o seu cartãozinho para
comprar, vinha gente de fora e da fábrica. Também tinha aquelas jaquetas, calça jeans,
kichute, tênis e aquelas sandálias havaianas, então tinha muito trabalho para todo mundo.

43

Então quando chovia vinha ônibus buscar os trabalhadores e levava embora para tudo
que era lugar Caçapava, Jacareí, Santa Branca, Taubaté. Nós almoçávamos lá em baixo
porque eu ia ajudar a fazer a comida, sempre do 01 ao dia15 porque eram dias de bastante
movimento mesmo.
Quando Alpargatas fechou, nós sentimos muito, porque desempregou muita gente
sabe. Muita gente ficou sem saber o que fazer, eu mesma trabalhei 11 anos e meio da minha
vida lá, por isso ela foi muito importante para mim. Para ir para Alpargatas às vezes nós
íamos a caminhando passava pala Rua Cefeu, tinha o campinho, passava pela pontinha, tinha
dia que íamos de bicicleta, eles forneciam almoço, por isso não precisa voltar para casa para
almoçar.
Sabe, o começo do nosso bairro era muito gostoso, o povo podia deixar a casa aberta
que não tinha perigo, tinha água que era poço lá embaixo. Depois melhoraram e arrumaram
uma torneira, que todo mundo ia buscar água todo mundo que ficava naquela fila, era igual no
Ceará cada um com seu balde.
Depois passaram a rede de esgoto, cada um foi tendo seu banheiro certinho, depois de
um longo tempo passaram asfalto. Agora o bairro evolui muito, mas muita coisa destruiu,
porque eu lavava roupa, eu pescava, dava banho nas crianças no rio, era limpinho. Agora
mudou tudo, água está poluída, apesar que tiraram a rede de esgoto, segundo a prefeitura, mas
aquele barro aquilo que fica no fundo da água, ta tudo contaminado, não tem jeito de criar
nada. Já falaram e prometeram que aqui vai voltar a ter peixe, água limpa, mas como, porque
o rio está todo comprometido, tem vírus de muita coisa ali de muitos anos.
Eu vou falar uma coisa para você, eu gosto muito daqui, já criei os meus filhos aqui,
eu vou para Minas para casa da minha filha na chácara perto de Brasópolis, fico dois dias lá
depois eu quero ir embora. Eu vou para chácara lá Água de Canindu, fico lá dois ou três dias,
quando estou de férias e já quero vir embora, porque eu acostumei aqui sei lá, aqui é o meu
berço e o berço dos meus filhos. Foi aonde eu criei eles então eu gosto muito da Rua Lira.
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Eu gosto muito da vizinhança, dos meus amigos, porque eu tenho amizade com todo
mundo. Aqui é uma beleza tem ônibus perto para ir no meu serviço, que fica lá na cidade.
Trabalho numa firma que presta serviço para os correios, a “POPLIMP”. Faz já quatro anos
que estou nela, porque a outra trabalhei onze anos a “BUTSERV”. Construímos essa casa
com muito sacrifício, o meu marido trabalhava na Johnson daí ele não se deu bem de lá, ele
saiu, eles os direitos dele. Foi com esse dinheiro que construímos aqui na frente e ficaram os
dois cômodos do fundo. Conforme os filhos foram casando, eles ficavam um tempo no fundo,
até firmarem e depois arrumavam a sua casa e depois eles iam embora.
Hoje em dia tenho uma filha que mora lá fundo, mas já arrumou a casa dela e está indo
embora, estou com um pouco de receio porque sempre tinha um filho que ficava lá no fundo e
agora vai ficar sozinho. Mas sabe, eu gosto muito da vizinhança. Esses vizinhos são muito
bom para mim, eu gosto de todo mundo, todo mundo me conhece, falou Dona Cida, Chuchu,
todos me conhece, porque sabe vendo Avon, Natura então ando pelo bairro todo.
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Casámos em Sapucaí – Mirim, Minas Gerais e viemos para São José, aqui para o
Jardim Satélite, chegamos perto da Alpargatas e só tinha luz ali nos arredores da fábrica o
bairro era tudo escuro, um matagal, puro mato mesmo. Aí pensei que lugar que vim morar,
coisa mais feia era o Satélite, aqui era bem feio mesmo horrível.
Compramos brasa para colocar no ferro para passar roupa, não tinha luz, tudo era
aquela escuridão, não tinha água, eu lavava roupa na casa da minha cunhada que em frente a
minha casa, depois com muito custo conseguimos colocar água em casa, mas era uma torneira
em frente de casa também, não era dentro, depois o meu marido fez um tabuleirinho de
madeira, alto ali no canto rua, para eu lavar roupa colocava a bacia em cima para eu poder
lavar a roupa, lavava louça também tudo ali em frente de casa.
Depois com muito custo colocaram a luz, até hoje me lembro disso vendi o meu
vestido de casamento para colocar luz na casa, isso mais ou menos em 1970, só dentro de casa
foi colocada a luz , lá fora não tinha luz era aquele breu, tudo escuro mesmo, na rua demorou
muito para colocarem a luz.
A rua era horrível aquele buracão, para andar na rua tinha colocar aquelas tabuinhas
para poder passar em cima, para não sujar a roupa. Para comprar as comidas, remédios,
tínhamos que ir lá cima perto do espaço Andrômeda, comprava muito no mercadinho Santa
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Isabel, para tomar ônibus era lá cima também, só lá que passava ônibus era tudo longe, lá
onde era o espaço Andrômeda era um campão de terra vermelha não tinha nada construído.
O prefeito, os vereadores faziam festinha tudo era nesse campão de terra vermelha, o
bairro participava era muito gostoso, foi muito difícil de acostumar com bairro, sabe não foi
fácil não.
Para gente ir na cidade comprar as coisas, era difícil tinha que tomar ônibus lá cima
era muito difícil muito pó, quando chovia era muito barro, o ponto de ônibus muito longe
tinha as crianças pequenas, quando tinha que levar no médico era difícil.
De primeiro levava as crianças no Fátima, o Alexandre nasceu no Hospital Nossa
Senhora de Fátima, sabe quando nós íamos no médico, eu ia com a minha amiga da rua de
baixo ela passava mal de andar de ônibus, então nós íamos a pé pela Dutra no acostamento
quando chegava perto onde hoje tem uma passarela, nós atravessávamos para chegar no
hospital que era lá avenida José Longo.
O pessoal lá de Minas falava que a gente tava ficando doido de ir morar num lugar tão
feio assim, todos ficavam muito preocupados com a gente quando foi para o meu filho mais
velho nascer o Alexandre, era de madrugada ainda e o meu marido o Zezinho foi com uma
garruchinha na cintura com medo de andar naquela escuridão pelas ruas, foi até Alpargatas
para pedir para o guarda usar o telefone da empresa para chamar um táxi, porque aqui
ninguém tinha telefone era artigo de luxo, aí voltou e não consegui ninguém, só que aqui em
frente de casa, tinha um vizinho que trabalhava com caminhão e tivemos que pedir para que
ele levasse a gente no hospital para eu ganhar o meu filho o Alexandre.
Os meninos estudaram no Macedo a escola era mais simples do que é hoje, naquela
época não tinha grade e o muro era mais baixo também.
A nossa igreja também é uma história muito bonita, ela era feita de uma casinha bem
pequena que era feita de sapé, tinha celebração que era feita pelo padre André que vinha da
Vila São Bento, era um pátio bem grandão tinha uma árvore que fazia uma sombra tão
gostosa era tão bonito lá.
Depois fizeram a capela no lugar onde hoje é o Santuário, é no mesmo lugar mesmo
ali era mais simples tinha aqueles bancos de madeira para gente sentar, o piso era mais
simples o altar era de madeira, agora está toda reformada com pisos novos é Santuário que é
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aberto o dia todo com santíssimo o tempo todo exposto quem mudou isso foi o padre Luís
Fernando porque antes era só salão paroquial.
Com vinda do padre Rinaldo, a capela era muito pequena aí foram fazer uma igreja
maior para caber todo mundo, foi tempo muito gostoso todo mundo trabalhava era bingo e
mais bingo, era sobremesa e salgadinho que vendia todos finais de semana, até puxar carrinho
de terra o meu marido Zezinho ajudou a puxar lá na igreja, quando ficou pronto o subsolo da
igreja as missas era no subsolo isso foi no ano em que completei 25 anos de casada em 1995.
Tem uma história muito engraçada quando eles estavam fazendo o subsolo da igreja
um dia deu uma chuva muito forte mesmo entrou água tanta água é ali era enorme mesmo
porque era tudo aberto não tinha as divisões era um cômodo só, quando a gente foi limpar a
igreja 2ª feira de manhã tinha tanto barro tinha até vários sapinhos lá dentro.
Depois fizeram a parte de cima da igreja quando ela nem estava a acabada já
celebraram uma missa lá dentro, toda vez que tinha uma parte acabada da igreja era muito
comemorado aquela realização, há sete anos atrás não tinha piso ainda, era aquelas cadeiras
avulsas branca, quando a gente ia varrer a igreja era aquele poerão mesmo no começo era
muito difícil os pedreiros que estavam fazendo a igreja terminavam a gente tinha que limpar
para poder condições de ter as missas já era tudo combinado.
Vou falar para você antes a nossa família criticava muito bairro, falava que era muito
feio, que era longe de tudo, hoje tem vários parentes que querem mudar para o bairro e não
tem condições de comprar porque as casas e os apartamentos ficaram muito caros, antes a
gente comprou aqui porque era único bairro que deu para gente ter a casinha da gente, aqui é
um bairro que é muito valorizado tem shopping, várias lojas e para ônibus tem uma facilidade
muito grande mesmo.
Apesar de todas as dificuldades o bairro teve um tempo bom que não volta mais.
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Bom, eu vim morar no Jardim Satélite em 25 de maio de 1974, quando vim para cá já
tinha bastante casa, uma casa bem distante da outra sim, mas já tinha bastante casa, um
problema muito sério que a gente tinha é que a nossa rua, não era asfaltada, era rua de terra,
quando chovia para a gente atravessar de um lado para outro na rua, você patinava no barro,
era horrível.
Eu sou de Sapucaí- Mirim Minas Gerais e casei e vim morar para o Jardim Satélite,
tenho duas filhas as duas nascidas e criadas nessa casa, nessa mesma rua.
O nosso dia-a-dia era muito difícil, porque para lavar as roupas, nós tínhamos que
guardar a água, porque ficava semanas sem ter água, como a minha caixa d água era pequena,
nós deixávamos para o banho, descarga do banheiro e para lavar a louças, mais isso agüentava
poucos dias, para lavar roupa tinha que tambores, baldes grandes para guardar a água, porque
aqui era muito difícil o dia que tinha água o dia inteiro, era semana com a torneira sequinha
mesmo, de segunda a segunda contadinho, sem água. Já luz eu não tinha problema, não me
lembro de nenhuma reclamação da luz.
O nosso comércio de bairro tinha os barzinhos e o mercadinho de três portas uma
espécie de um armazém, igual que tem nas cidades pequenas, era ali que nós comprávamos,
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eu não fazia compra porque o meu marido não deixava, eu fazia a lista e o meu marido que
fazia a compra, nunca fiz compra com meu marido, esse era o jeito dele.
Menina, nós tínhamos uma dificuldade de ônibus, meu Deus era horrível, nós
tínhamos que ir lá em cima, em frente ao espaço Andrômeda para tomar ônibus, porque aqui
não passava ônibus, nós tínhamos que descer lá e pegar ônibus lá também, tinha um ônibus só
na linha do bairro e ônibus eram bem lotado, nós andávamos um espremidinho no outro, hoje
o pessoal reclama, mais não sabe o que era ônibus apertado, com criança no colo, aquele
calorão, ninguém dava lugar, a gente teve um sofrimento muito grande, quando nós viemos
morar aqui. Se nós fossemos para Jacareí, nós tínhamos que andar a pé, numa mata fechada
até perto onde hoje é o Carrefour para tomar o ônibus para Jacareí.
Era muito longe, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, eu me lembro muito
disso, quando os filhos ficavam doentes, nós não tínhamos postinho de saúde no bairro, nós
levamos na farmácia o farmacêutico era o nosso médico, a farmácia que nós íamos quando
ficava doente, era lá perto do Espaço Andrômeda.
A igreja era uma casinha de um ponto só, o padre ficava lá dentro e alguns fiéis e resto
do povo, porque não cabia ficava lá fora, nós ficamos em pé, debaixo de uma árvore grande
que tinha lá na frente, essa árvore que fazia uma sombra aliviava o calor para que nós
pudéssemos assistir a missa na igreja, isso aí foi durante muitos anos e anos desse jeito, é hoje
olha a diferença, hoje o conforto é muito diferente mesmo.
Aqui no bairro tinha o Macedo é do mesmo jeito que é agora, com passar dos anos eles
dão uma pintura, fazem uma reforma, no mesmo lugar.
A escola da prefeitura a Mercedes Carnevali que é ali na Avenida Cassiopéia no
mesmo lugar do mesmo jeito, agora é que fizeram uma quadra melhor, deu outro ar na escola,
mas essa escola tinha uma dificuldade imensa de matricular o filho da gente na escola, parece
que eles escolhiam as crianças para escola.

Já a escola Francisco Lopes era um barracão feito de madeira, se caísse um lápis no
vão do assoalho ninguém conseguia pegar, aparecia aranhas, vários bichos, olha eu vou falar:
era uma boa escola, eu não posso reclamar dessa escola, quem estudou nessa escola foi a
minha filha mais velha.
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Já minha filha mais nova estudou no Meireles, porque a criança era escolhida devido
ao ano de nascimento, no Macedo não tinha vaga, mas eu não tenho reclamar da escola não
depois que ela estudou alguns anos, acho que até 5ª série no Meireles e depois ela foi estudar
no Macedo.
Antigamente aqui no Satélite não tinha pré-escola, as mães queriam que seus filhos
aprendessem a ler e escrever colocava as crianças para estudar com a Tia Bela, que foi a
primeira escola, de muitos alunos mesmo aqui do bairro, uma escola muito procurada pelas
mães, eu tenho boas lembranças das minhas filhas na escola da Tia Bela, era uma alegria só
quando chegava hora de ir para escola, essa professora foi muito importante na educação das
meninas, elas saíram preparadas para o primeiro ano, já saíram escrevendo e lendo o seu
próprio nome delas.
Lembro também do Bosque dos Eucaliptos que era uma mata fechada, dava para saber
onde terminava o Satélite, do lado que era o Bosque tinha aquela mata com muito eucalipto
mesmo.
Certa vez, eu fui com uma amiga ver o loteamento que estava para vender e ficamos
com medo de entrar, porque dava muito medo daquela mata fechada ficamos com medo de
entrar e depois não ter como sair. Só tinha plantação de eucalipto que parecia não tinha fim na
altura de tão alto que era.
Já hoje em dia, observamos como o Satélite expandiu muito mesmo e os nomes das
ruas nos não chamávamos de Andrômeda e nem de Cassiopéia, não tínhamos conhecimento
nenhum de chamar as ruas por nome era quadra e lote. Hoje em dia todos chamam os
principais nomes da avenida pelo nome mesmo e todos moradores de São José conhece essas
avenidas como referência de uma loja, um banco, perto do Vale Sul, o nosso bairro é
conhecido sim.
O Jardim Satélite é um bairro muito bom para morar, tornou-se muito populoso com
34 anos que tenho aqui não tenho vontade de ir embora para outro bairro não, se um dia meu
marido falar para mudar, eu prefiro ir para roça.
Temos tudo muito perto, muito cômodo tem o Vale Sul, vários bancos, lojas, mercado
tudo pertinho, nós temos praças novas, daqui uns meses vai ter cinema, o postinho está sendo
reformado e vai ficar muito bom, quem diria que esse bairro ir ter tudo isso, ninguém
apostava em ter um comércio tão competitivo quanto ao comércio centro da cidade.
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Os ônibus melhoram muito mesmo, temos quase 10 linhas de ônibus que passam aqui
pelo Satélite o Oriente, Bosque, Interlagos, Jacareí, Colonial, D.Pedro, Morumbi, Campo dos
Alemães.
Os planos dos vereadores para esse ano que vai começar em 2009 é construir creche e
quem sabe um hospital, porque nós estamos muito carentes nesse aspecto.
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Bom, moro no Satélite há 42 anos. Primeiro morei na Rua Gravataí três anos depois
vim morar nessa casa na Rua Sirius, minha filha mais velha tinha três anos, quando mudei
aqui podia contar as casas que tinha, tinha umas oito casas mais ou menos aqui nesse pedaço,
tinha muito lote vazio nesse pedaço que vim morar é chamado até hoje de Satélite velho, tinha
muito trilho que pessoal fazia, aqui no meio da frente dessa casa tinha um trilho mesmo que
cortava caminho para pegar ônibus que o ponto era em frente a Alpargatas, aqui do meu lado
também tinha um trilho que povo beirava o muro da minha casa para descer a rua.
Nessa época também aqui não tinha boa fama no bairro não, aqui tinha muito bandido
esse pedaço era muito perigoso mesmo, ninguém queria mudar nesse pedaço do Satélite
velho, quando começou a construção dessa casa aqui do lado, eu passei muito medo, foi
horrível porque essa casa demorou muito para ser construída e o meu marido trabalhava a
noite na Alpargatas, ele saía 22:00, eu ficava sozinha aqui em casa com a minha filha, até o
meu marido chegar e muitos bandidos muitas vezes escondiam no terreno com essa casa só
com tijolos, foi horrível não gosto nem de lembrar eu passei muito medo nessa época. Nós
tivemos que ter muita paciência, depois com o tempo a polícia prendeu os chefes dos
bandidos, depois com o tempo melhorou muito aqui esse pedaço.
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Sabe, o que passamos muita dificuldade aqui foi com a falta de água, ficávamos vários
dias sem água, aí nós íamos lá em baixo numa bica perto do riozinho pegar água com tambor,
em cima de carrinho chegava lá água ás vezes estava até suja, mas era a única água que tinha
mais perto, era a que servia porque a prefeitura demorava para trazer o carro pipa e torneira
comunitária só tinha em algumas ruas do bairro e todas muito disputadas e muito longe para
buscar.
Nesse nosso pedaço tinha luz apenas dentro das casas, nas ruas que era um poeirão só
não tinha não, demorou muito para a prefeitura passar um asfalto bom aqui. Aqui nesse
pedaço ficou um tempo esquecido pela prefeitura, era último lugar que eles faziam alguma
melhoria.
O comércio do bairro mesmo, era tudo junto ali na avenida Perseu e depois começou a
ter vários comércios ali na avenida Cassiopéia, essa parte nunca teve nada perto, hoje em dia
que subimos a rua até lá cima e temos o Vale Sul, o Tenda que tem tudo que a gente precisa,
tudo ficou mais fácil e as escolas Francisco Lopes e o prezinho que estão aqui pertinho da
gente.
O pessoal que morava aqui que nesse começo do Satélite, a grande maioria mesmo
eram os funcionários da antiga Alpargatas, eles vinham morar aqui porque ficava mais perto
da fábrica, eles não precisavam nem ter bicicleta para ir como a maioria que eu me lembro
que trabalhava lá, acho que todos os moradores ou a mulher ou homem trabalhava na
Alpargatas, o meu marido mesmo veio morar para esse lado, porque a casa da rua Gravataí, lá
em cima era mais longe e menor, por isso mudei para essa casa aqui sem acabamento ainda, o
meu marido viu uma troca com um amigo.
O bairro não tinha o movimento que tem agora, a avenida Andrômeda nem tem
comparação, hoje tem tanta árvore planta certinha, antes era só mato que dava medo de andar
muito cedo ou quando anoitecei tinha que já estar em casa, ninguém ficava perambulando
sozinho, a gente andava mais em turma.
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Esse pedaço melhorou muito quando veio a escola Francisco Lopes para cá, a pedido
dos moradores para a prefeitura porque aqui já tinha bastante gente, fizeram uma escola bem
grande, melhorou bastante com quadra e pintura nova em local novo, a escola não tem mais
aquele nome de barracão, agora ela é escola modelo. As duas filhas que tenho estudaram no
barracão.
Quando eu vim para o Satélite, eu morava na Vila Terezinha, as pessoas falavam
muito mal do Satélite aqui era um bairro muito perigoso, que ventava muito, tinha os
bandidos mais perigosos da cidade naquela época, a fama era péssima mesmo, mas o povo
inventava muita história era muita fofoca.
Eu particularmente, não tenho que falar não nunca aconteceu nada nem comigo e nem
com a minha família já passei muito medo, hoje em dia em vivo muito tranqüila mesmo, o
que eu sofri mesmo foi com a minha casa por acabar.
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Entrevista: Maria de Lurdes de Oliveira.
Idade: 61 anos.
Profissão: Pensionista.
Data da Entrevista: 14 de outubro de 2008.

Eu concordo que esta entrevista seja usada no Trabalho de Graduação das alunas
Delaine Cristiane C. Ferreira e Suzana Dias dos Santos, estudantes do Curso de História da
UNIVAP. Estou ciente que as informações aqui registradas ficarão arquivadas.

Eu vim do Jardim Morumbi para o Jardim Satélite há 26 anos. Quando vim para o
bairro já tinha água, luz e asfalto já era um bairro formado. O Morumbi era muito perigoso,
esse pedaço aqui não tinha uma boa fama, você imagina como era o Jardim Morumbi.
Comprei aqui porque a casa era melhor e maior, aí meu marido resolveu ficar nesse pedaço e
hoje até os meus filhos gostam tanto daqui. O que é casado com a Flávia, o Marcelo mora na
rua de baixo ninguém quer sair daqui, os meus netos adoram aqui.
Essa má fama do bairro era por causa do inesquecível buracão, que a gente sofria
muito. Era ali atrás da escola do prezinho, hoje em dia está aterrado mais era uma coisa
horrosa ali. Era uma rede de esgoto que corria a céu-aberto, uma valeta de esgoto, era um
buracão horrível, horrível que a gente sofreu muito, isso foi uma luta do povo, junto com o
vereador Valdir Alvarenga. Ninguém tira o mérito dele, porque na época da prefeita Ângela, o
que seria construído ali era uma usina de produto reciclável e na verdade o povo não quiseram
a usina, e venceram para que fosse canalizado o buraco e isso para nós foi de muito auxílio.
Porque esse buracão, quando tinha rebelião de preso por aí, eles ficavam escondidos
três dias nessas águas suja, para esconder da polícia. Nossas crianças não podiam brincar na
rua porque vinha tudo que era tipo de bicho, aranha, rato, cobra, o cheiro era horrível, fora os
bandidos que vinham esconder as coisas que pegavam dos outros lá. Ficavam usando droga
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lá, aquilo era muito perigoso para bairro, um dos motivos que ninguém gostava dessa parte do
Satélite, nós éramos muito descriminados mesmo.
Hoje em dia graças a Deus melhorou 100%, o meu filho Marcos chegou a estudar no
barracão, a escola Francisco Lopes era um barracão feito de lata, se caísse um lápis no vão do
assoalho que era de madeira ninguém conseguia pegar, aparecia aranhas, vários bichos as
crianças ficavam muito desmotivada para irem para escola, na época de calor a reclamação
era geral, ninguém gostava de ir para escola depois com muita força e reclamação dos pais, o
governo construiu essa escola nova, toda bonita.
A empresa Alpargatas deixou muitas saudades, era muito conhecida muita gente de
tudo que era lugar do Vale do Paraíba vinha fazer comprar no Bamba, porque era muito
barato, nos dias de promoção o lugar ficava lotado era muita gente que comprava para família
inteira para economizar.
Depois a empresa fechou muita gente, perdeu seu emprego e não demorou muito eles
abriram um shopping bem menor que o Center Vale, o Vale Desconto na época era bem
pequeno com poucas lojas que tinha o Apoio que começou a trazer bastante gente para esse
supermercado que depois virou o Tenda que todos conhecem.
O Jardim Satélite é muito conhecido pelo seu Shopping, que hoje não fica atrás de
outro Shopping com estacionamento que não paga ainda e estacionamento enorme que cabe
vários carros.
Eu converso muito com o meu marido e a minha família que o Satélite é um bairro
muito forte no seu comércio tem várias agências bancárias, drogarias de todos os ramos,
clínicas médicas, escola particular e do governo, igreja de todas as religiões não precisamos
sair daqui para nada, só tem ainda hospital que tem atende só quem tem convênio, falta uma
melhoria no postinho do governo que estão reformando e aumentando o espaço que ele fica.
A nossa igreja acho que já comentaram com você, era uma casa, que não cabia direito
os seus fiéis, hoje as missas são lotadas, nós não éramos nem paróquia foi 1992 que a diocese
transformou e organizou em Paróquia do Espírito Santo que hoje é uma igreja
proporciona muitas bênçãos em nossas vidas.

que
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pouco sabíamos da história do bairro Satélite, tivemos que reunir relatos de vida reais
de 13 moradores do Jardim Satélite para conhecer o maior bairro da zona sul de São José dos
Campos.
De acordo com a autora Dina Aparecida de Freitas Vieira:
“...A primeira proporção de loteamento surgiu com o Engenheiro prestes Maia,
prevendo a Avenida principal do bairro, atual Avenida Andrômeda ... Em 1943 a
propriedade foi adquirida pela Bonádio, tendo como proprietário anterior o Coronel
José Domingues de Vasconcelos... somente em 1955 foi desmembrada, ficando o
triangulo compreendido entre Estrada Velha, Vila Ema e Cooperativa Vigor, da área
alem Dutra, sentido São Jose dos Campos – Paraibuna. E ainda posteriormente em
1955 – 1956, procurados pela São Paulo Alpargatas S.A., surgiu à necessidade de
aproveitarem as áreas de fundo, estabelecendo-se um primeiro plano que seria
composto de áreas industriais, com loteamento em volta. Em 1956, os acionistas, em
condomínio, venderam a propriedade a Alpargatas. Em 1960, registraram o
loteamento – 23 de abril... Em 1961, foi registrada a “escritura de divisão amigáveis”,
sendo dividida em partes, cada uma com seu respectivo proprietário. Em 1963 – abril
– constituiu-se empresa denominada “Satélite de Terrenos”. Em setembro do mesmo
ano, essa Sociedade Ltda. Foi transformada em Sociedade Anônima, com a
denominação “Companhia Satélite de Terrenos, e em novembro foi firmado o contrato
de administração de todas as partes para dirigir o empreendimento. Em 1965, no mês
de junho a Companhia Satélite de Terrenos, resolveu comprar a área de todos os
proprietários, em 1966 modificou-se o sistema “área industrial” para áreas
residenciais...”. 2

2

VIEIRA, Dina A. F., Jardim Satélite: Uma Comunidade em Desenvolvimento, pág 26.
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Um dos entrevistado mais antigo no bairro é o Sr. José Benedito “... Eu fui o primeiro
morador dessa rua, esses tempos, o ano retrasado chamaram eu lá na prefeitura para tirar o
coisa da escritura ... habitis, o engenheiro falou trás de lá um carnê aqui pra mim, ai eu levei,
ai ele falou ih! Nós costumamos cobrar, mas o Sr. Não pode cobrar não nada, aí eu disse
porque não pode cobrar?, aí ele disse: Você é muito véio aqui, aí ele falou o Sr. Mora onde??
Eu moro na rua Aldebaran que é o centro do bairro, lá é o começo do Satélite...”
O Sr. Geraldo demonstra em seu relato, que era muito difícil morar em um bairro que
não tinha água e nem luz “...Para obter água naquele tempo tinha o poço artesiano que a
Companhia do Loteamento dava Cia Satélite, tinha uma torneira em cada 2 ou 3 quarteirões,
então era aquela bagunça carro de madrugada, aqueles carrinho de empurrar com tambor,
aquele pessoal no maior sacrifício, aquele barulho de carrinho para lá e para cá tudo para
buscar água de madrugada, tinha que ir mais cedo, aquela confusão , na hora da torneira,
porque tinha gente que levava a mangueira e queria encher o tambor dele 1°, aquela miséria
de água e a prefeitura parece que vinha levar 2 ou 3 vezes por semana, o carro pipa...”
A moradora Dona Tereza coloca o avanço e a participação das construções das casas
populares a partir do ano de 1972 como a história do bairro cita em seus documentos “...Eu
trabalhei também na cantina, para fazer esses casas aqui do BNH, a cantina era ali embaixo,
terminou as casas atrás do Banco Real, que nem era banco antes, depois começaram a fazer as
casas na frente do outro lado da avenida, eu trabalhei de ajudante de cozinha, trabalhava 4
mulheres, para produção das casas, aquelas casas do BNH eu vi todas, quando fazia uma casa
eu já contava...”
A Alpargatas criou uma incorporadora para lotear seus extensos terrenos por muito
tempo, mantidos intocados ao lado da unidade. Como a entrevistada Tereza enfatiza bem o
conhecimento da imobiliária “...esse homem que já até morreu o Olinco Pinto, que mexia com
essa imobiliária aqui do bairro...”. Os lotes foram vendidos extremamente valorizados, em
função dos bairros formados em torno da fábrica.
Nessa demonstração de valorização temos o Sr. Geraldo que fala da dificuldade de ter
a sua casa própria “...vim morar aqui no Jardim Satélite em 66, desse lado aqui só tinha
Alpargatas, falava em Satélite, ninguém sabia o que era, era um bairro novo que estava
surgindo naquela época atrás da Alpargatas e onde a gente teve condições de comprar o
primeiro lote na vida...” pagou pelo lote durante 10 anos, reconhecemos também como a Sr.
Tereza soube do bairro “...esse homem que já até morreu o Olinco Pinto, que mexia com essa
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imobiliária aqui do bairro, ele falou na rádio: Estamos, vendendo lote no Satélite Industrial, aí
nós viemos eu, meu cunhado e minha irmã, porque aqui do lado de casa é minha irmã, aí não
pudemos comprar um lote inteiro, por problemas financeiros, compramos metade, porque
podia escolher, aí comprei metade para mim e outra metade foi dela, pagamos durante 10
anos...”
Com os relatos de nossos entrevistados, sentimos que realmente a Alpargatas tinha um
domínio de área industrial muito forte, Dona Cida menciona como a empresa era conhecida
“...Naquela época vendia aqueles panos cotelê, nossa do dia 01 ao dia 15 chovia de gente,
mais chovia de gente mesmo, era tudo promoção é todo mundo tinha o seu cartãozinho para
comprar, vinha gente de fora e da fábrica...”
A produção de calçados na Alpargatas caracterizava-se por ser uma atividade
industrial dependente de um grande volume de trabalho manufaturado. Como relata mais uma
vez Dona Cida “...também tinha aquelas jaquetas, calça jeans, kichute, tênis e aquelas
sandálias havaianas, então tinha muito trabalho para todo mundo, então quando chovia vinha
ônibus buscar os trabalhadores e levava embora para tudo que era lugar Caçapava, Jacareí,
Santa Branca, Taubaté, nós almoçávamos lá em baixo porque eu ia ajudar a fazer a comida,
sempre do 01 ao dia15 porque eram dias de bastante movimento mesmo...”.
Parte considerável da manufatura era realizada por mulheres. Isso acabou por
constituir um enorme corpo de funcionárias, distribuídas ao longo da unidade Fabril e, numa
escala maior e demonstra também pela Dona Dorotéia que o Satélite era conhecido como uma
Bairro Operário mesmo “...bairro já era formado, já tinha muita coisa, a maioria das pessoas
trabalhava na Alpargatas, todas as pessoas que conhecia trabalhavam lá, engraçado a
Alpargatas pagava pouquinho, mas todo gostava de trabalhar lá, era única firma mais perto,
que pegava qualquer pessoa, com estudo, sem estudo, eu mesma vim trabalhar lá e não tinha
estudo e trabalhei mesmo, o meu ex-marido trabalhou durante 20 anos, ali na Alpargatas a
maioria que trabalhava lá morava aqui no bairro, porque todos tinham casa, difícil a pessoa
que trabalhava na Alpargatas e não tinha casa, porque ganhava pouco, mais sabia reservar
para construir, trabalhava mesmo....”. Esses moradores contribuíram para a redefinição dos
papéis ocupados pelas mulheres na família e na configuração do operariado local.
Apesar de ser um dos motivos alegados pela companhia, quanto ao fechamento da
unidade em São José dos Campos foi o custo da mão- de- obra. Reconhecemos que os
moradores não esperavam e que ficaram muito espantados como a Dona Cida relata
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“...Quando Alpargatas fechou nós sentimos muito, porque desempregou muita gente sabe,
muita gente ficou sem saber o que fazer, eu mesma trabalhei 11 anos e meio da minha vida lá,
por isso ela foi muito importante para mim...”
A empresa Alpargatas parou de operar em 1993 e a produção foi transferida para
outras unidades fabris. Em novembro de 1994 tornou-se um dos empreendimentos pioneiros
de condomínios para lojas atacadistas e hipermercados.
A unidade fabril foi adaptada, revestida e maquiada. O conjunto passou a ser
denominado como Vale Desconto e em 2002 passou a ser Vale Sul Shopping.
As dificuldades demonstradas com os depoimentos dos moradores, não foram poucas
até mesmo com a educação foi difícil, pois no bairro não havia escolas para que seus filhos
pudessem estudar, como relata a Sra. Luzia “...A escola da prefeitura a Mercedes Carnevali
que é ali na Avenida Cassiopéia no mesmo lugar do mesmo jeito, agora é que fizeram uma
quadra melhor, deu outro ar na escola, mas essa escola tinha uma dificuldade imensa de
matricular o filho da gente na escola, parece que eles escolhiam as crianças para escola....”
Segundo documentos que nós verificamos na própria escola, “...essa escola está
inserida no bairro há 39 anos. Em 1970, denominava-se Escola Municipal do Jardim Satélite
Industrial, tendo apenas 1 sala de aula, sendo a única do bairro. Em 1971, a escola passa a ter
10 salas, e sua primeira diretora foi a profª Maria Luíza Guratti e a assistente de direção profª
Márcia Pereira. Em 1972 funcionavam quatro períodos, atendendo aproximadamente 1600
alunos, a escola muda de diretora...”.3
Como a própria Sra. Luzia coloca em sua entrevista “...A escola da prefeitura a
Mercedes Carnevali que é ali na Avenida Cassiopéia no mesmo lugar do mesmo jeito, agora é
que fizeram uma quadra melhor, deu outro ar na escola...”
Em 2000, a escola passa por uma reforma geral, revitalizando os ambientes, mudando
completamente seu visual, para uma escola com cores alegres, jardins remodelados, enfim,
uma escola muito bonita.

3

Informações fornecidas pelo arquivo da secretária da Escola Mercedes Carnevalli Klein
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A escola demorou algum tempo para ter ensino infantil em nossos depoimentos não
temos datas precisas de quando o bairro passa a ter escola para essas crianças, o depoimento
que temos e da professora Tia Bela, como é conhecida no bairro e que tinha uma escola no
fundo da sua casa que não era registrada, mas que ajudou na alfabetização de crianças do
bairro “...Construí no fundo da minha casa uma escolinha para alfabetização, com uma sala
para 40 alunos em 2 turnos manhã e a tarde, tive a escolinha aqui de 1977 até 1995, dei aula
18 anos aqui...” , “...as mães, os pais, hoje me encontram na rua, todos me conhecem e
querem que os filhos estudem comigo, quando alunos saiam daqui da escola, as professoras
naquela época brigavam porque que queria os alunos que tivesse passado aqui pela escolinha,
até hoje tem gente que bate aqui no portão e pergunta pela escola...”
Essa escola que Tia Bela mantinha, em sua casa realmente tem um reconhecimento
muito grande pelos moradores do bairro, como no depoimento de Sra. Luzia “...Antigamente
aqui no Satélite não tinha pré-escola, as mães queriam que seus filhos aprendesse a ler e
escrever, colocavam as crianças para estudar com a Tia Bela, que foi a primeira escola, de
muitos alunos mesmo aqui do bairro...”.
Segundo Sr. Geraldo as escolas foram construídas depois que inauguraram a Avenida
Cassiopéia “...daí inaugurarão a Avenida Cassiopéia, foi àquela festa toda, veio o governador
o Laudo Natel, aí depois veio a escola, porque as minhas meninas nunca fizeram prezinho,
estudaram com a Tia Bela, depois foram para essa escola, tinha duas que estudaram naquela
escola o barracão, que era a escola de lata, onde é o prezinho hoje, ali era escola de lata...”
Essa “escola de lata” era a escola Francisco Lopes que suas instalações hoje ficam na
Rua Antares, na primeira rua do Jardim Satélite sentido bairro. Em quase todas as entrevistas
os moradores lembram o total descaso pela educação na época. Essa escola atuou por vários
anos no bairro, não sabemos o dia certo em que se transformou em escola modelo como Sra.
Maria Lourdes relatou, mas as suas instalações eram precárias, quando era na Praça da
Avenida Cassiopéia perto do Mercadinho Piratininga “... a escola Francisco Lopes era um
barracão feito de lata, se caísse um lápis no vão do assoalho que era de madeira ninguém
conseguia pegar, aparecia aranhas, vários bichos...”, “...com muita força os moradores
conseguiram que fosse feita escola modelo...”.
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Outra informação que todos os entrevistados deram foi sobre o crescimento da igreja
católica que fica na Av. Andrômeda, esquina com a Av. Cassiopéia, que é uma das igrejas
mais conhecidas da Diocese de São José dos Campos. As lembranças dos moradores
entrevistados no trabalho são muito marcantes em relação ao crescimento dessa igreja,
conforme relatado pelo Sr. Luiz “...comecei a trabalhar aqui na Igreja com o Padre Luiz
Bertolotti na época o pároco da paróquia Santa Thereza do Menino Jesus, nós éramos uma
capela...”, e demonstrado para época que o bairro realmente era pequeno e sem importância
para a diocese “...Com a vinda do Padre Rinaldo no ano de 92, instauramos a paróquia do
Espírito Santo, a partir da aí começou a existir a paróquia...”.
Demonstrações de grande evolução da igreja podemos verificar com as fotos que estão
nas páginas anexas e vários relatos dos próprios moradores como a Sra. Luzia “...A igreja era
uma casinha de um ponto só, o padre ficava lá dentro e alguns fiéis e resto do povo, porque
não cabia ficava lá fora, nós ficamos em pé, debaixo de uma árvore grande que tinha lá na
frente, essa árvore que fazia uma sombra aliviava o calor para que nós pudéssemos assistir a
missa na igreja, isso aí foi durante muitos anos e anos desse jeito, é hoje olha a diferença”.
A Sra. Zilda também “...A nossa igreja era bem pequena, mas bem pequena mesmo
feita de sapé...”, Sra. Tereza nos surpreende com essa declaração “...eu até ajudei a fazer a
construir, vinha o padre de cada 8 em 8 dias, ou 1 vez por mês eu nem me lembro mais,
celebrar a missa, todo mundo ficava do lado de fora, não tinha quase ninguém não...”, com
esses relatos observamos a presença da igreja muito forte e atuante no Bairro Jardim Satélite.
Com esta análise esperamos ter contribuído de alguma forma para futuras pesquisas
que certamente surgirão sobre a “Memória de Bairro”.
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Alguns entrevistadores nasceram e sempre viveram na cidade, outros migraram de
outras regiões e até de outros Estados, eles formam as vozes dos moradores do bairro Jardim
Satélite que relatam toda sua experiência vivida e de suas famílias em um bairro da cidade de
São José dos Campos.
Ocorreram momentos de várias lembranças que são transmitidas em lágrimas ou com
sentimentos fortes guardados, pela luta dos moradores do bairro para obtenção de uma casa
própria para morar.
Deixamos aqui uma citação da autora Alberti sobre a pesquisa de História Oral:
“...Aquele que, por sua percepção aguda de sua própria experiência, ou pela
importância das funções que exerceu, pode oferecer mais do que o simples relato de
acontecimentos, estendendo se sobre impressões de época, comportamento de pessoas
ou grupos, funcionamento de instituições e, num sentido mais abstrato, sobre dogmas,
conflitos, formas de cooperação e solidariedade grupal, de transação, situações de
impacto...”.4

4

ALBERTI, Verena; Fontes Históricas; Histórias dentro da História; pág 173.
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Vista Aérea da Empresa Alpargatas

Fonte: Livro Arquitetura Industrial São José dos Campos.

Vista da Portaria Empresa Alpargatas

Fonte: Livro Arquitetura Industrial São José dos Campos.
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Vista da Linha de Produção Empresa Alpargatas.

Fonte: Livro Arquitetura Industrial São José dos Campos.

Vista do Trevo de Acesso do Bairro Jardim Satélite para o
Bairro Vila São Bento.

Fonte: X Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e VI Encontro Latino Americano dePós-Graduação –UNIVAP.
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No Começo Igreja do Jardim Satélite feita de Sapê.

Fonte: Arquivo Pessoal da Paróquia Espírito Santo.

Igreja do Jardim Satélite já uma casa maior.

Fonte: Arquivo Pessoal da Paróquia Espírito Santo.
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Igreja do Jardim Satélite na Década de 1980.

Fonte: Arquivo Pessoal da Paróquia Espírito Santo.

Vista Aérea Igreja do Jardim Satélite Atualmente.

Fonte: Arquivo Pessoal da Paróquia Espírito Santo.
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Jardim Satélite Empreendimento Imobiliário Assumido Pela Regional
São Paulo no início da década de 1970.

Fonte: Livro Arquitetura Industrial São José dos Campos.

Vista da Avenida Andrômeda Atualmente.

Fonte: Site do Jornal Valeparaibano galeria de fotos 2006, consultado em 01 de agosto de 2008.
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Figueira Plantada na Avenida Andrômeda esquina com a Avenida Perseu.

Fonte: Site www.flickr.com consultado em 25 de agosto de 2008.

Vista Aérea do Começo da Andrômeda com o Vale Sul Shopping .

Fonte: Site www.panoramio.com consultado em 25 de agosto de 2008.
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Jornal ValeParaibano, Sexta- Feira, 09 de Junho de 1972.

Fonte: Arquivo Público da Cidade de São José dos Campos.

73

Jornal Valeparaibano, Terça – Feira, 19 de Dezembro de 1972.

Fonte: Arquivo Público da Cidade de São José dos Campos.
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Jornal Valeparaibano, Terça-Feira, 24 de Julho de 1973.

Fonte: Arquivo Público da Cidade de São José dos Campos.

