MARIA ROSA BENITEZ

Maria Rosa Moreno nasceu no bairro de Bom Jesus, zona rural de
Jacareí, em 29 de Novembro de 1927. Filha de João Manoel Moreno,
imigrante espanhol e Deolinda de Campos, natural desta cidade.
Viveu e morou no bairro de Bom Jesus até os 17 anos, quando se
casou com Carlos Benitez Ariza, em 04 de maio de 1946, na cidade
de Guararema, passando a chamar-se Maria Rosa Benitez. Teve seis
filhos, Rosa Maria, Carlos Marcel, Etanis, Homero, Amaro e Tânia
Maria.
Com o seu apoio, seu esposo foi vereador, sendo em 1964 eleito
vice-prefeito da então prefeita Deoclésia de Almeida Mello.
Participou ativamente junto com seu esposo das atividades do
Lions Clube de Guararema, do qual eram sócios.
Nos anos 60 e meados dos anos 70, nossa cidade não tinha água
tratada e que chegasse à parte alta da cidade, quando em sua
residência foi aberto um poço de água potável para consumo
próprio. Diante desta necessidade, passou também a servir água
potável aos moradores da vizinhança, das Ruas João de Mello,
Jurandir, Conselheiro Rodrigues Alves e Santo Antônio. Do lado
externo de sua residência mandou construir uma caixa d’água de
5.000 litros, em um dos pilares desta caixa mandou instalar uma
torneira. O portão que dava acesso a sua residência sempre ficava
aberto para que todo e qualquer morador se servissem da água
armazenada em sua caixa da água.
Este serviço prestado se
estendeu por quase uma década, até que todas as residências da
vizinhança, desta parte alta da cidade, pudessem contar com este
serviço tão essencial à saúde.
Dona Maria faleceu em 07 de fevereiro de 2010, aos 83 anos e
foi sepultada no Município de Guararema.
Pela Lei Nº2943, de 05 de junho de 2013, foi homenageada com
a denominação de Praça “Maria Rosa Benitez” na Av. Carlos Drummond
de Andrade, n°305, no Bairro Itapema.

*informações fornecidas pelo filho, Homero Benitez Moreno.

