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Fruto da colonização 

Marilu Cabañas nasceu em Santos, litoral paulista no ano de 1963. 

"Sou fruto do amor entre um espanhol e uma paraguaia. O galego carpinteiro Manuel 
Calo Miñones, chegou de navio, no porto de Santos, no final dos anos 50, em busca de uma 
vida melhor. Morando numa pensão, em Santos, conseguiu trabalho na construção civil e logo 
se acidentou. Caiu do sexto andar de um prédio e sobreviveu. Recebeu tratamento no Hospital 
Beneficência Portuguesa, colocou platina na cabeça e conheceu o enfermeiro, seu Manolo, 
também da Galícia, que a partir de então passou a ser um segundo pai. 

Foi seu Manolo que o apresentou a Ambrosia Cabañas, que chegou em Santos, nos 
anos 50, pelas mãos de Dolores Andersen, Dona Lola, uma paraguaia, simpatizante do 
socialismo. Trabalhou como babá, aprendeu a cozinhar e fazer outros trabalhos domésticos. 
Saiu do emprego para se casar com Manolo. Dona Lola fez o vestido de noiva e o casal Sigrid 
e Gino foram padrinhos e deram a festa para a empregada doméstica. 

Em 1961 nasceu meu irmão Antonio, e em 1963, eu. Meu pai, se acidentou de novo, 
quebrou a perna quando trabalhava na construção da Volkswagen, em São Bernardo do 
Campo. Mas foi quando ele trabalhava na construção da casa do Pelé, em Santos, que o 
acidente foi fatal, não na obra, mas quando subia a serra pela Via Anchieta, com um amigo e 
carro capotou e ele foi alçado para fora e morreu. Eu tinha 8 anos. O Pelé foi o primeiro a 
chegar ao velório. Como meu pai estava registrado há 10 meses, minha mãe então não teve 
direito à pensão. 

O retorno 

Sozinha com dois filhos pequenos e sem um tostão, a família Andersen Sarti, nos 
acolheu. Construiu uma "meia água" no fundo do quintal. Eram dois quartos, uma sala e 
banheiro. Minha mãe voltou a trabalhar como empregada doméstica e eu ajudava a servir a 
mesa e anos depois brincava com os netos da família, tipo baby sitter apaixonada pelas 
crianças. Num dos almoços, minha mãe fez bobó de camarão para o então candidato ao 
Senado, o professor Fernando Henrique Cardoso. Eu que servi. 

Para mudar nossa vida para melhor, Dona Lola, a socialista, pediu ao genro, Dr. Gino, 
que fizesse uma casa para minha mãe. Meu pai tinha deixado dois terrenos em Ribeirão Pires. 
Eles venderam e deu para comprar um terreno num bairro periférico do Guarujá, Vila Santa 
Rosa. Mas não havia dinheiro para construir a casa. E o Dr. Gino, a pedido da sogra, 
desembolsou a grana para a construção. Em Santos, a família investiu em nossa educação, 
pagando curso de inglês, datilografia, natação. Aliás, eles colocaram meu irmão e eu, como 
sócios de um clube da elite santista, o Internacional de Regatas. Meu irmão fez um curso de 
edificações e depois conseguiram um emprego para ele num escritório de engenharia, já em 
Guarujá, na casa nova. Eu fiz curso de secretariado e fui trabalhar aos 14 anos no 
departamento pessoal do Hotel Gávea, também na cidade. Depois numa administradora de 
imóveis e em seguida numa rádio. 

Filhos formados 

Graças à minha mãe e ao apoio recebido da família Andersen Sarti, meu irmão 
conseguiu pagar a faculdade, assim como eu. Ele se formou engenheiro civil e eu jornalista, 
pela Faculdade Católica de Comunicação de Santos, hoje Universidade de Santos - Unisantos. 
Trabalhei durante cinco anos na Rádio Guarujá Paulista AM, como repórter, apresentadora, 
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redatora e outras funções. Formada, resolvi tentar a vida em São Paulo. Consegui emprego na 
Rádio Bandeirantes AM como repórter. 

Tirei minha mãe do emprego, do qual sou eternamente grata. Ela passou a fazer 
natação, curso de inglês, cuidar da casa, dos cachorros, dos gatos, do jardim e curtir um pouco 
mais a praia. A praia do Pernambuco era a favorita dela. Adora boiar no Mar Casado. Depois 
de cinco anos na Bandeirantes, acolhida como filha pelo diretor de jornalismo, José Paulo de 
Andrade, fui trabalhar no SBT, onde fiquei por quase dois anos, também como repórter. Depois 
trabalhei na reportagem da Rádio Cultura AM e FM, da Fundação Padre Anchieta, por 16 anos. 
Entrei no corte de 300 funcionários, durante o governo José Serra. Fui convidada para 
trabalhar como repórter no Jornal Brasil Atual, com o diretor de jornalismo, Oswaldo Colibri 
Vitta, que considero meu irmão mais velho. Há três anos sou apresentadora do Jornal da Rádio 
Brasil Atual FM, agora em rede com a TVT. Já são quase 10 anos nesse Jornal. 
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