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Região Ribeira Litoral 
 
Indicado 1: José Paulino Neto – Indicação de Cubatão 

1)      Nome do Indicado: José Paulino Neto - "Seu José" 

2)      Idade; 65 anos 

3)      Profissão; Catador de Material Reciclável 

4)      Motivo da indicação; 

Conheci a história de "Seu José" no ano de 2017, quando o então estudante de cinema, 
Sileno Alexandre, foi convidado a participar do "Festival PrimeirOlhar", durante o XVII 
Encontro de Cinema de Viana do Castelo em Portugal. O curtametragem que ele produziu, 
intitulado "Seu José", foi selecionado para competir na mostra portuguesa, uma das mais 
importantes daquele país. (ver link abaixo) 

Depois disso, Seu José e Sileno Alexandre foram convidados a participar do mês de Meio 
Ambiente, onde contaram em suas própria palavras, a história exibida no vídeo, para os 
estudantes da ETEC - Cubatão. (ver link abaixo) 

Segue trecho: 

Seu José não se conforma em ver as pessoas da comunidade onde vive descartando 
resíduos no rio, e consequentemente, poluindo rios e o manguezal. Por essa razão, ela pega 
seu barquinho, e mesmo sabendo que o material descartado no manguezal não tem valor 
comercial, ele retira o "lixo" do lugar. 

Com sua linguagem simples e uma consciência ambiental maior do que a de grande parte da 
população, Seu José orienta os vizinhos e a própria família a não descartar seus resíduos no 
manguezal, e quando as pessoas perguntam se o rio é dele, se o mangue é dele, ele 
responde: 

"- O mangue é do mundo, né? Então é de todo mundo. É nosso. (...) Tudo que a gente fizer 
de bom, estamos fazendo para nós mesmos" 

5)      Mini CV; 

Seu José conta sua história em um curta metragem gravado pelo cineasta Sileno Alexandre, 
morador da mesma comunidade, no município de Cubatão. 

https://vimeo.com/148531666 

  

https://vimeo.com/148531666


6)      Biografia. 

Nascido em 1953, José Paulino Neto é um dos milhares de moradores de uma das maiores 
comunidades carentes do município de Cubatão. 

Apesar da origem humilde e do pouca instrução, esse catador de materiais recicláveis, que 
ganha a vida vendendo o material coletado, percebeu que os rios e manguezais de sua 
região estão cada dia mais poluídos pelo material descartado incorretamente. Assim, 
inconformado em ver sujeira por toda parte, ele decidiu iniciar um trabalho árduo e solitário 
de limpeza do rio e do manguezal. 

"Seu José", como é conhecido na região, recolhe, sem nenhum interesse financeiro, já que o 
material não tem valor econômico, dezenas de quilos de resíduos com seu barquinho, 
simplesmente para deixar o rio e o manguezal mais limpos. 

A história desse catador ganhou o mundo, quando em 2015, um estudante bolsista de 
Cinema e Audiovisual da UNIMONTE, morador da mesma comunidade, produziu um curta 
metragem, onde "Seu José" narra sua própria história, e foi convidado a apresentar seu 
trabalho em um importante festival em Portugal. 

Sinopse: 

Seu José é um coletor de material reciclável que há mais de um ano recolhe diariamente dos 
mangues e rios de Cubatão, quilos e quilos de lixo.  
Lixo descartado de forma incorreta pelas pessoas e que acaba destruindo o ecossistema. 
Sozinho com um barco a remo, Seu José retira eletrodomésticos, móveis, materiais de 
construção e já até construiu um píer com madeiras retiradas do rio. 
Ele segue com esse trabalho solitário de recuperar a vida que existe nesse pequeno paraíso 
sem ajuda governamental ou voluntária de nenhuma parte. Seu José faz esse trabalho pela 
própria consciência e amor que tem pela natureza, pelo lugar onde vive. 

Ano: 2015 

Mais informações: 

https://vimeo.com/148531666  (Copiar link para acesso ao vídeo) 

http://www.cubatao.sp.gov.br/noticia/12454-estudante-cubatense-participa-de-festival-
de-cinema-em-portugal/ 

http://www.cubatao.sp.gov.br/noticia/12541-alunos-da-etec-conhecem-filme-sobre-acao-
ambiental-realizada-em-cubatao/ 
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