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      Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE PESAR", na forma:

É com profundo pesar que lamentamos a morte do colunista social José Jacinto de Siqueira, conhecido
como Jejé de Oyá, ocorrido em 11/01/16, na Clínica Geriátrica Casanova, em Cuiabá, estendendo à todos os
familiares e amigos os nossos sentimentos e veículos de comunicação onde trabalhou durante mais de 3
décadas.
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JUSTIFICATIVA

O colunista social José Jacinto de Siqueira, conhecido como “Jejé de Oya”, morreu na
manhã desta segunda-feira, dia 11, em Cuiabá. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória na
Clínica  Geriátrica  Casanova  e  chegou  a  ser  encaminhado  ao  Pronto-socorro,  mas  não
resistiu. 

“Jejé” estava com a saúde debilitada desde 2013, quando foi internado na clínica. Ele já
estava cego e não se levantava da cama.

Em dezembro, o colunista social sofreu um infarto e ficou internado por cinco dias. De
volta  a  clínica,  continuou  recebendo  atendimento  médico  até  sofrer  a  nova  parada
cardiorrespiratória. 

José Jacinto de Siqueira, 81 anos, poderia ser um anônimo como tantos outros cuiabanos
ou brasileiros. Já o “Jejé de Oyá”, pseudônimo que ele criou foi o primeiro colunista social de
Mato Grosso. Nos anos 90, o jornal Diário de Cuiabá fez uma enquete e por maioria do povo
cuiabano, Jejé de Oyá foi eleito a personalidade que tinha a cara da cidade. Também foi
símbolo  do  Carnaval  cuiabano.  A  idade verdadeira  do  colunista  sempre foi  cercada de
mistério, mas amigos esclarecem que no documento de identidade consta como data de
nascimento 3 de julho de 1934.

Nascido em Rosário Oeste, veio para Cuiabá ainda criança, com apenas quatro anos de
idade. E por ser adotado por uma família que morava no bairro Boa Morte, pode estudar em
uma escola particular e depois optou por fazer sapataria na Escola Técnica Federal, antiga
Escola Industrial de Cuiabá. Mas, devido a ‘sujeira’ e cheiro incomodo da cola de sapateiro,
Jejé optou por mudar para a alfaiataria, pois, era mais chique. Depois, ao delatar a postura
incorreta de um professor para sua esposa, teve que terminar o curso de alfaiataria na Escola
Profissional Salesiana, hoje Colégio São Gonçalo. E fez todo o tipo de vestimenta, inclusive
para Dom Aquino Côrrea  e Dom Orlando Chaves.

Foi também durante muitas décadas umas das principais figuras do carnaval cuiabano,
seja nos desfiles de rua ou nos clubes, onde desfilava com luxuosas fantasias confeccionadas
por ele mesmo, graças à habilidade conseguida no curso de alfaiataria.

Enfrentou preconceito e a discriminação durante as décadas de 50 e 60 por conta da cor
de sua pele e da preferência sexual, mas acabou se firmando como um dos colunistas mais
conhecidos e irreverentes da cidade. Ícone da cultura local, costumava se vestir de forma
extravagante, com batas coloridas, chapéus, pulseiras e colares.

Porém, o sonho da vida de Jejé contrasta com a sua própria história, pois, destoa daquilo
que representou. Seu sonho era ser padre. Vestir a batina e realizar missas. Este era seu
desejo desde criança, e do mesmo jeito que sonhou, viu tudo se evaporar, quando fez o
internato de cinco anos na Escola Salesiana. No último ano do curso cometeu um sacrilégio:
colocou as vestimentas do padre e começou a rezar a missa em latim. Quase foi expulso do
colégio. 

A caracterização de seu personagem como colunista social  foi  acontecer no fim da



década de 1960, quando começou a frequentar festas e conhecer as pessoas. Jejé gostava de
participar dos grandes bailes, como do Operário e no Clube Feminino, e neste último chegou
a sofrer discriminação por ser negro. Não deixavam Jejé adentrar a pista de dança, só podia
ficar se permanecesse sentado, como um eterno observador, sem poder fazer parte da folia. 

Foi assim que decidiu escrever sobre tudo o que via e ouvia, e assim nasceu o colunista
Dino Danuza, um pseudônimo para protegê-lo. Logo descobriram o disfarce e Jejé incorporou
o seu personagem principal para sempre: ele próprio. De José para Jejé, se transformou em
um arquivo vivo sobre tudo o que acontecia em Cuiabá. 

Festivo, odiado por muitos, mas venerado por todos, Jejé de Oyá será sempre lembrado
pelo colorido das roupas, pelo brilho no olhar, pela escrita ferina que destilava o veneno e a
realidade daqueles que não queriam se enxergar neste espelho social.

 Era funcionário aposentado da Receita Federal, onde trabalhou por 24 anos.

Assim sendo é que encaminho esta Moção de Pesar pelo falecimento deste personagem,
ícone Cuiabano que nos deixou nesta semana, sendo uma grande perda para o colunismo e
para Cuiabá.
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