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Justificativa 

Josefa Soares de Lima é filha de Maria Sebastiana Lima, natural de Alagoa 

Nova – Estado da Paraíba, nasceu em 19 de agosto de 1922, não foi alfabetizada, era 

aposentada. 

Josefa simboliza as mulheres que ajudaram a construir São José dos Campos 

e o Brasil durante o longo século XX. Como todas as brasileiras que cresceram ainda 

na Primeira República (15 de novembro de 1889, até à Revolução de 1930), ela teve 

uma vida muito difícil. Vivenciou o berço do coronelismo no interior do nordeste, onde 

nasceu. Lá presenciou duros conflitos políticos, como o tenentismo e os conflitos da 

Era Vargas. 

Buscando uma vida melhor na cidade, quando o estado de São Paulo passou a 

se industrializar e enriquecer mais que o sertão do Nordeste onde ela nasceu, Josefa 

migrou pelo Brasil durante épocas duras da história do Brasil e do Mundo, como a 

Ditadura do Estado Novo Varguista e a Segunda Guerra Mundial. Mas, a despeito de 

todas as intempéries, encontrou refúgio em São José dos Campos, chegando à 

cidade no auge de sua industrialização, que foi 1950, ano da inauguração da Rodovia 

Presidente Dutra.  

Foi aqui, no bairro Jardim das Indústrias, que Josefa construiu sua família e 

teve oito filhos, os quais, seguindo seus passos como uma das fundadoras da São 

José de hoje, continuam contribuindo para o crescimento do município. São eles: 

João Soares dos Santos (13/03/72), Maria José Soares dos Santos (12/03/1974), 

José Antônio Soares dos Santos (22/12/70), Marilene Soares dos Santos (30/06/64), 

Marinalva Soares de Oliveira (13/06/63), Ana Paula Soares dos Santos, (29/05/83), 

Maria Betânia Soares Santos (24/03/81), Maria de Fatima Soares Santos (11/07/67) e 

Francisco José dos Santos (01/04/78). 

Mulher guerreira, trabalhadora, sempre foi a luta por seus filhos, e mesmo 

diante de toda dificuldade, sempre ajudava o próximo, estando a frente daqueles mais 

necessitados. Josefa representa bem a face da mulher joseense e por isso seu nome 

deve ser gravado para sempre na nossa cidade. 

Por todas estas razões, conto com o apoio dos Nobres Pares, para que seja 

eternizado na história deste município, oficialmente a denominação da Viela 3 no 

bairro loteamento Santa Maria I de Viela Josefa Soares de Lima. 
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