
 
 

 
 

JUSTIFICATIVA: 
 
 

Dia 18 de Agosto de 1960 nascia em São José dos Campos, Jacira Laurinda Alves, filha de 
Narciso e Elena.  
 
Aos 13 anos começou a trabalhar com sua avó na feira, tendo trabalhado também como 
doméstica, e também vendendo produtos de revistas e jóias.  
 
Casou-se em 1979 aos 18, com José Sebastião.  
 
Construiram seu lar no Jardim Americano, onde tiveram duas filhas, Juliana e Darlene.  
 
Construiu um bazar na garagem de sua casa, onde começou a vender uma variedade de 
produtos.  
 
Com sua humildade e simpatia, foi conquistando seus clientes, tendo um um jeito único, além 
de ser sorridente e falava o que pensava, também amava conversar, dar conselhos, e não 
pensava duas vezes para ajudar alguém. Amava falar de Deus.  
 
Foi catequista e sempre gostou de ajudar a igreja, nas quermesses e eventos, chegnado, 
inclusive, a mobilizar o bairro pra arrecadar roupas e alimentos, enviando um caminhão cheio 
de mantimentos para o Rio de Janeiro, após uma enchente.  
 
Mesmo doente, ela trabalhava sorrindo e nunca tirou férias para descansar. Em 2020, foi 
obrigada a parar de trabalhar, em virtude de um problema sério de visão.  
 
Passou por diversas cirurgias, porém não deixou de ir ao bazar, onde conversava com seus 
clientes. Em maio de 2021, prestativa como sempre, ajudou uma pessoa que estava com 
COVID no hospital, após semanas, ela acabou testando positivo para a doença.  
 
Faleceu no dia 31/05/2021, cumprindo sua missão aqui na terra.  
 
Será sempre lembrada como a Jacira do Bazar, a amiga, confidente, conselheira, de um sorriso 
inigualável, deixando uma semente de solidariedade nos corações de todos os que a 
conheceram.  
 
Deixou seu marido José Sebastião, após 42 anos de união, além de suas filhas Juliana de 41 
anos, Darlene de  36, e seus netos César Augusto de 16 anos, Yasmin de 12 anos, Ana Júlia 
de 11 e Arthur de 7 anos.  
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