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Patrono
Doutor Evangelista Rodrigues
Breve histórico

Nasceu nesta cidade, no dia 22 de novembro de 1875, sendo seus pais o coronel
Domiciano Rodrigues Pinto e Dra. Emiliana Barbosa Rodrigues.
Fez seus estudos de humanidades no colégio <São Luis> de Itu, terminando o
curso em 1891. Em 1892 o Dr. João Evangelista ingressou na Faculdade de São Paulo,
tendo colado grau em 8 de Dezembro de 1895. Mais tarde casou-se com D. Clotilde
Costa Rodrigues filha do Dr. Antonio José da CostaJunior e D. Ana Inácia de Macedo
Costa.
Deste casamento tiveram os seguintes filhos: Geraldo Cristiano, Maria
Conceição, Maria de Lourdes, casada com o engenheiro Mário Lopes Leão e o Dr.
Paulo de Tarso Rodrigues, casado com D. Orminda Teixeira Rodrigues. São seus
netos: João Evangelista, Mario Sérgio, Neusa Maria, Carlos Roberto Rodrigues Leão,
Maria Tereza e Maria Paula Teixeira Rodrigues.
O Dr. Evangelista Rodrigues, exerceu logo após sua formatura, o cargo de
promotor público de sua terra natal, do qual se afastou por ter sido eleito deputado
estadual em duas legislaturas. Foi vereador e prefeito municipal de Cachoeira Paulista
e a seguir ingressou na Magistratura e como Juiz foi distribuidor da Justiça em Santa
Branca, Caçapava, Franca, 2ª Vara Cível, de Ribeirão Preto e 4ª Vara Cível de São
Paulo. No inicio de 1935 foi convocado para o Tribunal de Apelação do Estado, tendo,
então, assento na 4ª Câmara.
Faleceu no dia 3 de Março de 1935.
Seu sepultamento em São Paulo foi uma apoteose fúnebre, tendo
comparecido, além de membros do governo o presidente da Corte de Apelação, Dr.
Paulo e Silva e todos os desembargadores, magistrados, advogados.
Em que pese o trabalho de outros elementos ele foi o grande artífice da
fundação da Santa Casa, (1911) da instalação da luz elétrica (1913) e da criação do
Grupo Escolar (1913) que hoje tem o seu nome e cujo retrato ai foi inaugurado em
junho de 1950, com grandes festas. Quando prefeito doou seus honorários para a Santa
Casa. Dos seus colegas dos tempos do colégio de Itu, foi o Dr. Altino Arantes aquele
com quem convivera, quase irmãmente, pois havia absoluta afinidade entre ambos,
quer fosse à crença católica ou nas letras jurídica e literária, mas, sobretudo no caráter.
Quando das ameaças que pesaram sobre nossa comarca, o Dr. Evangelista
Rodrigues e Dr. Waldomiro Silveira, muito ajudaram, a mim prefeito, na manutenção
do status-quo. Quando da inauguração de seu retrato (éramos prefeito) no Grupo
Escolar que tem seu nome <A Noticia> jornal da terra publicou o seguinte:
- Já estava tardando esta homenagem ao ilustre filho de Cachoeira Paulista –
Dr. João Evangelista Rodrigues.
Tanto na infância, como na adolescência, na mocidade, como outono da vida,
jamais deixou de ser o cachoeirense autentico, vinculado à terra de seu berço pelo mais
elevado afeto.
Sentiu Cachoeira nos alvores de sua vida municipal (1883); tomou-se de
jubilo quando da instalação de sua comarca (1892); e mais tarde, (1913), devia assistir
a inauguração do grupo escolar que hoje tem o seu nome. Depois de percorrer a escala
politico-administrativa – presidente da Câmara, prefeito e deputado – teria que cumprir
as determinantes do destino que lhe marcara a vereda da justiça, aos clarões de sua
consciência bem formada.
Evangelista Rodrigues foi bem o modelo do cidadão, do chefe de família e
do magistrado. Só quem o conheceu na intimidade pode ainda hoje avaliar que finura,
que elevação, que retidão e que caráter!
A Justiça, a verdadeira Justiça, essa que na essência é a própria consciência
que se desenvolve que se faz razão, que se faz direito, nimbada da moldura divina, teve
em Evangelista Rodrigues, um apóstolo que tanto a elevou e dignificou.
Sua alma caridosa era toda feita de luz e, de benemerência... < se a luz rola

na terra, Deus colhe gênios no céu >... é do condoreiro.
Realiza-se o sonho que sonhara. A luz está rolando por ai afora: de dia
dardeja no templo que fundara e, de noite, do lampadário que semeara. Há, porém,
outra luz oculta aquecendo a memória do benfeitor – é a gratidão dos pósteros.
GRUPO ESCOLAR DA BOCAINA (HOJE “DR. EVANGELISTA
RODRIGUES”).
A criação deste estabelecimento de ensino deve-se aos esforços de Dr. João
Evangelista Rodrigues, então prefeito local, sendo presidente do Estado o Conselheiro
Rodrigues Alves e Secretário do Interior o Dr. Altino Arantes. Decreto de 19-02-1913.
A instalação do novo estabelecimento de ensino, que tanta alegria causou,
verificou-se no dia 6 de Março de 1913, pelo inspetor escolar Mauricio Camargo.
Seu primeiro diretor foi o professor Rafael Sant’Ana e o primeiro corpo
docente estava assim constituído; professores – Salvador Pinto Barbosa e João Palazzo;
professoras – D. Maria Tereza Tolosa, D. Joaquina Bueno Moreira, D. Maria Carlos de
Toledo e D. Tereza Fortes. Substitutas – D. Ubaldina Bastos e D. Elvira Augusta
Nogueira. Auxiliares: Pedro Evangelista Pinto, Joaquim Braga Filho, José de Paula
Rocha e Silvina de Oliveira.
Foram seus diretores, os professores: Rafael Sant’Ana, Lindolfo França
Machado, Francisco Lopes de Azevedo, Manoel Mendes, João Palazzo, Agostinho
Ramos, Edgard Ferraz, João Rangel, Francisco Bueno Pereira, Milton Souto Mayor,
Melquiades Pereira Junior, Joaquim de Castro, José Miranda Alves, José Neves da
Silva, Ary Barreira Carrinho, Francisco Candido Reis, Francisco Rodrigues, Moisés
Junqueira de Souza, Ana Posh Siqueira e Luiz Wilson Marcondes de Moura – atual.
- Esse grupo escolar, não só causou muito jubilo, quando da sua fundação,
como se projetou no futuro desta cidade, nesses, quase, sessenta anos decorridos, em
meses de incalculáveis benefícios.

Equipe Gestora

Modalidades de ensino

Gilse GiraldelliMarucco
Ana Paula de Sá Buzzatto
Peterson Salomão e Alves
Ensino Fundamental I, Educação de Jovens e Adultos,
EducaçãoEspecial Exclusiva, Atendimento Educacional
Especializado.

Projetos desenvolvidos
PACTO (Alfabetização na Idade Certa);
Ler e Escrever;
EMAI;
Palavra Cantada;
PROERD;
Estrada para Cidadania;
PRAGMA (Filosofia);
Programa Bem- Ti- Vi;
PROCEL;
Projeto de Leitura;
Projeto de Raciocínio Lógico Matemático.

