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CIDADES EM MEIO À DISPUTA JUDICIAL, TERRENO DA ANTIGA TECELAGEM PARAHYBA SEGUE COM FUTURO INDEFINIDO EM SÃO JOSÉ

Área da antiga Tecelagem
Parahyba é alvo de disputa
Prefeitura de São José dos Campos e
Coopertêxtil travam batalha judicial para
obter uso de galpões da antiga tecelagem
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Douglas Cruz
@dougoliveira

A Tecelagem Parahyba, marco da industrialização em São
José dos Campos, tem um legado em disputa em São José
dos Campos. Os galpões da
antiga fábrica, hoje no Parque
da Cidade, na zona norte do
município, são alvo de batalha judicial entre a prefeitura
e a Coopertêxtil.
A propriedade pertence ao
Estado de São Paulo e a prefeitura é autorizada a usá-la,
desde que seu uso tenha caráter “social, cultural ou científico em prol da população local”. A Coopertêxtil alega que
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Patrimônio histórico. Galpão da antiga Tecelagem Parahyba

LICENÇA
IMPORTÂNCIA
propósito é honrar
E“Nosso
a trajetória construída
nos espaços da fábrica,
estimulando a produção e
o cooperativismo”.
Paulo Roberto Palmeira
Presidente da Coopertêxtil

.

Prefeitura de São José cassou alvará
de funcionamento da Coopertêxtil
CASSAÇÃO. Em meio a disputa,
a prefeitura cassou a licença de
funcionamento da Coopertêxtil
no último dia 15 de outubro,
alegando que a empresa atua
no local de maneira irregular.
A Coopertêxtil interrompeu

funcionava no local desde 1994
e que funcionários receberam
os ativos da antiga Tecelagem
Parahyba como quitação de
dívidas trabalhistas. Já a prefeitura afirma que “o terreno
ocupado é uma área pública,
do governo de São Paulo, que
foi permissionada ao Município
para uso de interesse público”.
Hoje, ambos usam parte dos
126,2 mil m² da antiga tecelagem. A prefeitura, além do
Parque da cidade, tem na área
a sede da FCCR (Fundação
Cultural Cassiano Ricardo), a
‘Startup São José’ e outros locais de atendimento. Já a Coopertêxtil, atua no local com
quatro empresas de fios e algodão, empregando cerca de 400
funcionários, em 42 mil m².
A prefeitura pretende utilizar a área para a duplicação
da avenida Sebastião Gualberto, de acordo com entrevista de José de Mello Correa,
assessor de Projetos Especiais
(veja a entrevista completa nas
páginas 16 e 17).

a produção e afirmou que entregou “toda a documentação
solicitada pela prefeitura” na
última quinta-feira (21) na Sala
do Empreendedor.
A Justiça ainda não tem um prazo
definido para julgar o processo.
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126

MIL
metros quadrados, é
a área estimada dos
galpões da antiga fábrica da
Tecelagem Parahyba

