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A Gazeta dos Municípios

Mais de 300 pets são castrados 
em São José dos Campos

Clima: Semana de mudanças 
na região Sudeste

Cargas em rodovias deve
reduzir com aprovação do

projeto do Governo Federal

Policia Rodoviária Federal prende 
quadrilha que roubava vans na Dutra

Em dois dias de mutirão, a 
Prefeitura de São José dos 
Campos realizou a castra-
ção e microchipagem de 
331 animais domésticos 
no Pinheirinho dos Palma-
res. A atividade ocorreu no 
sábado (3) e domingo (4), 
na pela unidade volante 
na Emef Maria Antonieta 
Ferreira Payar.
Do total de castrados, são 
104 machos - 66 cães e 38 
gatos - e 227 fêmeas, sen-
do 146 da espécie canina e 
81 da felina. Os procedi-
mentos foram realizados 
por meio do castramóvel, 
um ônibus adaptado com 
centro cirúrgico, equi-
pamentos para casos de 
emergência e espaço de 

Nesta terça e quarta-feira, 
irá se formar uma área de 
baixa pressão atmosférica 
sobre a região do Sudeste. 
Esse sistema forma insta-
bilidades e colabora para 
a entrada de umidade nos 
estados do Sudeste, o que 
contribui para chuva.

Deve ser aprovado ainda 
esta semana no Senado o 
projeto de lei 4.199/2020, 
também chamado de BR 
do Mar, projeto do Execu-
tivo que prevê investimen-
tos privados na concessão 
de aeroportos, portos e fer-
rovias, os valores podem 
passar de R$10 bilhões.
O ministro da infraestrutu-
ra Tarcísio de Freitas está 
chamando a semana de 
“Infra Week”, com expec-
tativa das concessões.
Já aprovado na Câmara 
dos Deputados, a BR do 
Mar, é uma legislação vol-
tada a dar incentivos para 
a cabotagem, modalidade 
de navegação de curta dis-
tância entre portos de um 
mesmo país.
O projeto prevê abertura 
do mar brasileiro a embar-

Na noite desta última se-
gunda-feira (05), por volta 
das 18h20, a PRF pren-
deu três homens que pra-
ticavam roubos a vans na 
Dutra. A prisão ocorreu no 
km 174 da Dutra, em Jaca-
reí-SP.
Durante patrulhamento 
pela rodovia, os policiais 
foram acionados por um 
motorista de van, denun-
ciando que os ocupantes 
de um veículo Fiat Uno 
e um GM Astra tentaram 
praticar um roubo contra 

repouso para o pós-ope-
ratório. Nos procedimen-
tos cirúrgicos, todos os 
profissionais seguiram os 
protocolos estabelecidos 
para evitar a transmissão 
da covid. Entre as medidas 
adotadas, estão o agenda-
mento de horário, distan-
ciamento entre as pessoas, 
uso de máscara e álcool 
em gel.
Castramóvel
Com mais essa etapa con-
cretizada, o programa Meu 
Pet Feliz já promoveu 
8.815 castrações no mu-
nicípio. A maioria das ci-
rurgias beneficiaram cães 
- 4.380 fêmeas e 2.418 
machos. Entre os felinos, 
foram castrados 1.256 do 

Com a mudança de tempo, 
há previsão de temporais 
e fortes rajadas de vento, 
principalmente no norte de 
São Paulo e extremo sul 
paulista, Triângulo Minei-
ro e sul de Minas. 
Na quarta-feira (7), a chu-
va mais intensa é prevista 

cações estrangeiras, além 
de novas fontes de finan-
ciamento para estaleiros 
instalados no Brasil.
É provável que os sena-
dores façam alterações no 
PL, de modo que ele tenha 
de voltar à Câmara para 
nova apreciação antes da 
sanção do presidente.
Sindicatos da categoria 
estão preocupados com a 
redução dos números de 
cargas nas rodovias, para 
Carlos Alberto Dahmer, 
o Litti, do Sindicato dos 
Autônomos de Ijuí (RS), 
o governo não vai medir 
esforços para aprovar a 
proposta. E o caminho-
neiro vai ficar numa situ-
ação ainda mais difícil. 
“Não tem como dividir o 
mesmo bolo para alguém 
comer mais. Alguém vai 

ele. 
De imediato o veículo 
Astra, com placas de São 
José dos Campos-SP, foi 
localizado e abordado. Os 
ocupantes abandonaram o 
veículo e correram para o 
matagal, porém foram in-
terceptados pelos policiais 
e presos. Os três indivídu-
os possuem idades de 27, 
26 e 23 anos. O Fiat Uno 
não foi localizado.
Os dois homens, de 27 e 
26 anos, já foram presos 
pela PRF em fevereiro 

sexo feminino e 761 do 
masculino.
A unidade móvel veteri-
nária realizou um evento 
piloto em janeiro do ano 
passado, quando castrou 
192 animais em São Fran-
cisco Xavier. Por causa da 
pandemia de covid e das 
restrições do período elei-
toral, os trabalhos tiveram 
de ser interrompidos. So-
mando os dois mutirões, o 
castramóvel executou 527 
cirurgias.
Agora o serviço foi im-
plantado e vai facilitar a 
vida dos moradores dos 
bairros mais distantes. A 
ampliação do atendimento 
itinerante faz parte do Pla-
no de Gestão 2021-2024.

para o centro-oeste minei-
ro, leste de São Paulo e do 
Rio De Janeiro e na costa 
do Espírito Santo, inclusi-
ve nas capitais Rio de Ja-
neiro, São Paulo e       Vi-
tória.
*com informações do Cli-
matempo

comer menos”, afirma.
Segundo o Ministério da 
Infraestrutura, o projeto 
tem como objetivo “au-
mentar a oferta da cabota-
gem, incentivar a concor-
rência, criar novas rotas 
e reduzir custos”. “Entre 
outras metas, o Ministério 
da Infraestrutura preten-
de ampliar o volume de 
contêineres transportados, 
por ano, de 1,2 milhão de 
TEUs (unidade equiva-
lente a 20 pés), em 2019, 
para 2 milhões de TEUs, 
em 2022, além de ampliar 
em 40% a capacidade da 
frota marítima dedicada 
à cabotagem nos próxi-
mos três anos, excluindo 
as embarcações dedicadas 
ao transporte de petróleo e 
derivados”.
Fonte: carga pesada

deste ano por receptação. 
O terceiro indvíduo, de 23 
anos, ofereceu aos poli-
ciais a quantia de R$ 5 mil 
para não ser preso.
Diante dos fatos, os três 
foram conduzidos para 
a Delegacia de Polícia 
Federal de São José dos 
Campos-SP. Os dois ho-
mens mais velhos foram 
autuados em flagrante de-
lito por associação crimi-
nosa. O homem mais novo 
foi preso em flagrante por 
corrupção ativa.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Estranhas fobias

Ablutofobia... medo de tomar banho
Ambulofobia... medo de andar
Anuptafobia... medo de ficar solteiro
Biofobia... medo da vida
Corofobia... medo de dançar
Deipnofobia... medo de jantar
Dipsofobia... medo de beber
Dromofobia... medo de cruzar as ruas
Eremofobia... medo de ficar só
Ergasiofobia... medo de trabalhar
Falacrofobia... medo de ficar careca
Filemafobia... medo de beijar
Fonofobia... medo da própria voz
Fronemofobia... medo de pensar
Gamofobia... medo de casar
Geliofobia... medo de rir
Gerascofobia... medo de envelhecer
Heterofobia... medo do sexo oposto
Hipnofobia... medo de dormir
Latiofobia... medo de falar
Lissofobia... medo de ficar louco
Megeirocofobia... medo de cozinhar
Moloxofobia... medo de amar
Nidofobia... medo de nudez
Obsesofobia... medo de engordar
Oneirofobia... medo de sonhar
Pantofobia... medo de todas as fobias
Pedofobia... medo das crianças
Penterofobia... medo da sogra ou do sogro
Sitofobia... medo de comida
Socerafobia... medo da madrasta ou do padrasto
Singenesofobia... medo dos parentes
Tafofobia... medo de ser enterrado vivo
Uiofobia... medo dos próprios filhos

Humor

Poucos dias após o nascimento do primeiro filho do casal, o marido che-
gou em casa, jogou o paletó sobre a cadeira, esparramou-se no sofá e ligou 
a TV. Nesse momento, a esposa pediu:
- Querido, você poderia trocar a fralda do Vinicius enquanto eu faço nosso 
jantar?
- Agora estou muito ocupado, meu bem. Você troca essa e eu troco a pró-
xima!
A mulher desligou o fogão, trocou a criança. Voltou e continuou a fazer o 
jantar. Mais tarde, o nenê sujou a fralda e a esposa fala:
- Querido, agora é a sua vez de trocar o bebe!
- Minha vez? Pergunta ele indignado.
- Você disse que iria trocar a próxima!
- Eu não disse a próxima troca... Eu disse a próxima criança...

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos 
tragados pelas rotinas da vida e desviados do caminho por orgulho, inve-
ja ou insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração 
tornou-se uma reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A 
duração é o que importa e não a velocidade. Se você está se tornando uma 
pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, encontra-se na direção 
certa e encontrará o caminho de volta. Pois parece que estejamos dando 
dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim mesmo. O pro-
gresso é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É 
mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que 
estejamos regredindo, estamos consolidando e descansando. O progresso 
não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade e 
a compreensão, mas somos principiantes em relação â raiva e â paciência. 
É importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando e nem 
permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos, provérbios e citações

O mundo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.
Trabalhar para pobre é o mesmo que pedir esmolas para dois.
Um burro calado passa por sábio.
Os homens sempre são sinceros, apenas mudam as sinceridades.
Não seu se a vida está me levando ou se está me atropelando. 

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 244, Termo nº 7356
Faço saber que pretendem se casar MARCELO FERREIRA DOS SANTOS e REGINA MARCIA CONSTANCIO, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural 
de Tremembé-SP, nascido no dia 16 de dezembro de 1981, de estado civil solteiro, de profissão operador laser, residente e 
domiciliado na Rua Alexandre Benedito Nerozi, nº 2400, Padre Eterno, Tremembé/SP, filho de GILBERTO FERREIRA DOS 
SANTOS, falecido em Tremembé/SP, na data de 22 de maio de 2008 e de VITORIA MOREIRA, falecida em Taubaté/SP, na 
data de 14 de fevereiro de 2016. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 03 de fevereiro de 1975, de estado civil 
solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada na Rua Alexandre Benedito Nerozi, nº 2400, Padre Eterno, Tremembé/SP, 
filha de MARIO CONSTANCIO, falecido em Tremembé/SP, na data de 02 de agosto de 2013 e de ANA MARIA MOREIRA 
CONSTANCIO, de 66 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 06 de fevereiro de 1955, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 244, Termo nº 7357
Faço saber que pretendem se casar FELIPE DE MELO PICCINA e JULIANA RIBEIRO DAS NEVES MORAES, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido no dia 09 de junho de 1978, de estado civil solteiro, de profissão jornalista, residente e domiciliado na 
Travessa Hermes da Fonseca, nº 75, Centro, Tremembé/SP, filho de WILLIAM FRANCISCO PICCINA, falecido em Pinda-
monhangaba/SP, na data de 28 de setembro de 1997 e de ANA MARIA DE MELO PICCINA, de 68 anos, natural de Santa 
Rosa de Viterbo/SP, nascida na data de 22 de junho de 1952, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascida no dia 23 de maio de 1986, de estado civil solteira, de profissão fisioterapeuta, residente e domiciliada 
na Rua Santo Antonio, nº 40, Conjunto Vilage, Tremembé/SP, filha de ROBERTO FERREIRA DE MORAES JUNIOR, de 55 
anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 03 de agosto de 1965 e de MARLENE RIBEIRO DAS NEVES MORAES, de 
56 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 16 de março de 1965, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/
SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e 
cópia para a imprensa local desta cidade. 
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Após LG confirmar o encerramento de
produção na divisão de celulares,

trabalhadores vivem momento de apreensão

Comprar carro em leilão vale a pena?

Inscrições para o SISU
começam hoje

A confirmação nesta se-
gunda-feira (5), de que 
a LG irá encerrar mun-
dialmente a produção de 
divisão de celulares, fez 
com que os trabalhadores 
passassem a viver um mo-
mento de tensão.
Após o anúncio, a LG ain-
da não informou qual o fu-
turo dos trabalhadores da 
fábrica em Taubaté, sendo 
a única da companhia no 
país voltada para a produ-
ção de celulares.
De acordo com o Sindi-
cato dos Metalúrgicos de 
São José dos Campos, 
além dos empregos afeta-
dos diretamente, ainda há 

O mercado de compra de 
veículos em leilão atrai 
uma parcela de motoris-
tas brasileiros. Além da 
grande variedade de auto-
móveis, incluindo carros 
Chevrolet, Fiat, Volkswa-
gen, Renault e outras mon-
tadoras, um dos principais 
atrativos são os preços 
mais baixos e a possibili-
dade de revendê-los por 
um preço mais alto.
Será que vale a pena ad-
quirir um carro nessas 
condições? Na opinião dos 
especialistas, não. Entenda 
os principais riscos envol-
vendo a compra de veícu-
los em leilão e os cuidados 
que você precisa ter caso 
esteja decidido a fazê-lo.
Fama ruim
De uma maneira geral, 
muitos especialistas do 

O Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu), do Ministé-
rio da Educação, começa a 
receber hoje (6) inscrições 
para o primeiro semestre 
de 2021. Até sexta-feira 
(9) serão exigidos para 
essa seleção, exclusiva-
mente, a nota do candida-
to no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) de 
2020.
Para se inscrever no Sisu, 
o interessado não pode 
ter zerado a redação do 
Enem 2020. Já o peso de 
cada prova para o curso 
de escolha varia e deve 
ser consultado no edital da 
instituição superior de in-
teresse ou no site do Sisu. 
As notas individuais do 
Enem 2020, que foram di-
vulgadas na semana passa-
da, estão disponíveis para 
consulta na Página do Par-
ticipante ou aplicativo do 
Enem.  Os interessados em 
participar do Sisu devem 
manifestar interesse em 
até duas opções de curso/
instituição e especificar a 
ordem de preferência. Eles 

funcionários de outras três 
fábricas terceirizadas ex-
clusivas da LG que estão 
com os cargos em risco, 
sendo a Sun Tech, em São 
José dos Campos, e a Blue 
Tech e 3C, em Caçapava.
São cerca de 40 funcioná-
rios da 3C, que fazem a 
produção dos carregadores 
da LG, outros 170 são da 
BlueTech e outros 220, da 
SunTech, ambas as fábri-
cas recebem matéria-pri-
ma da LG e produzem os 
aparelhos, que depois são 
enviados para a unidade 
de Taubaté, onde recebem 
a certificação e são envia-
dos para centros de distri-

ramo automobilístico não 
nutrem um bom sentimen-
to com relação a veículos 
que passam por leilões. 
Isso acontece, em grande 
parte, porque os automó-
veis oferecidos são ruins e 
não oferecem garantias de 
boas condições.
Esse é, inclusive, um fator 
que pesa para a má fama 
dos leilões: as dúvidas 
existentes sobre as condi-
ções gerais dos veículos. 
Além da falta de informa-
ções sobre sua conserva-
ção, é comum que esses 
modelos fiquem muito 
tempo expostos ao Sol e à 
chuva em pátios esperando 
pelos leilões, o que pode 
danificá-los ainda mais. 
Outro problema apontado 
pelos especialistas é que 
o carro fica marcado pelo 

poderão optar pelas vagas 
de ampla concorrência ou 
aquelas reservadas a polí-
ticas de ações afirmativas, 
as cotas. Pelas regras, não 
é permitida a inscrição em 
mais de uma modalida-
de de concorrência para o 
mesmo curso e turno, na 
mesma instituição de ensi-
no e local de oferta.
Pela página do Sisu será 
possível checar a nota de 
corte para cada instituição 
participante, local de ofer-
ta, curso, turno e modali-
dade de concorrência. Os 
dados serão atualizados 
periodicamente confor-
me o processamento das 
inscrições. Durante esse 
período, o estudante pode 
alterar as suas opções e 
até cancelar a inscrição. A 
classificação no Sisu será 
feita com base na última 
alteração feita e confirma-
da no sistema. 
O resultado para a única 
chamada do Sisu será di-
vulgado em 13 de abril. 
Em caso de notas idênti-
cas, a partir dos critérios de 

buição.
Por nota, a empresa in-
formou que vai negociar 
ações com o Sindicato dos 
Metalúrgicos para minimi-
zar os efeitos de sua deci-
são. “As negociações até o 
momento podem impactar 
os empregados dedicados 
à essa divisão, porém estão 
sendo avaliadas todas as 
possibilidades, tais como 
realocação, transferência 
ou rescisão”, informou por 
nota.
A empresa informou ainda 
que vai seguir operando 
por mais alguns meses, até 
o encerramento total dos 
insumos para produção.

leilão. Apesar de não ser 
uma certeza, em muitos 
casos, a documentação do 
veículo deixa marcada que 
ele passou por um leilão. 
Isso se torna um empeci-
lho na hora de revendê-lo, 
já que muitos profissionais 
da área conhecem o mer-
cado e evitam fazer esse 
tipo de negócio.
Ainda há outro componen-
te que torna a aquisição de 
veículos em leilões menos 
indicada: o seguro. Muitas 
seguradoras não fazem se-
guros de automóveis que 
tiveram passagem em lei-
lão. Quando fazem, é nor-
mal que cobrem um valor 
consideravelmente mais 
alto, tornando a operação 
ainda mais custosa para o 
cliente. Tipos de leilão
Entre os tipos de leilão, três 

classificação, o desempate 
será feito no momento da 
matrícula e selecionado o 
candidato que comprovar 
a menor renda familiar. O 
processo de matrícula será 
de 14 a 19 de abril, em 
dias, horários e locais de 
atendimento definidos por 
cada instituição de ensino.
Para participar da lista de 
espera, o estudante deve-
rá manifestar seu interes-
se por meio da página do 
Sisu na internet, no perío-
do de 13 a 19 de abril, em 
apenas um dos cursos para 
o qual optou. Quem já foi 
selecionado na chamada 
regular em uma de suas 
opções de vaga não po-
derá participar da lista de 
espera, independentemen-
te de ter realizado a ma-
trícula na instituição. As 
regras para preenchimento 
das vagas não ocupadas 
na chamada regular serão 
definidas em edital próprio 
de cada instituição de en-
sino participante.
*Com informações da 
agencia brasil

se destacam para o consu-
midor. O primeiro deles é 
o chamado leilão de mon-
tadora, que oferta carros 
da própria montadora. Na 
opinião dos especialistas, 
é o cenário menos pior, já 
que o veículo é da própria 
fabricante e a tendência é 
que seu estado de conser-
vação seja melhor.
O leilão de seguradoras é 
aquele no qual a segura-
dora oferta veículos que 
passaram por algum tipo 
de sinistro ou foram recu-
perados de furto e roubo. 
Aqui, o interessado em ad-
quirir um veículo pode en-
contrar algum modelo que 
tenha danos, que podem 
ser grandes ou pequenos.
Por fim, há também o lei-
lão de recuperação de fi-
nanceira. É realizado por 

bancos e envolve veículos 
que foram para os bancos 
por inadimplência de pa-
gamento do antigo dono. 
Esse tipo também envol-
ve modelos recuperados 
pelas polícias estaduais e 
Federal, assim como o De-
tran. Cuidados ao comprar
Para quem realmente de-
seja comprar um carro em 
leilão ou de um proprietá-
rio que o adquiriu em um, 
alguns cuidados são ne-
cessários para garantir que 
você esteja fazendo um 
bom negócio.
A primeira recomendação, 
para ambos os casos, é 
pesquisar o edital do leilão 
do carro preterido, para 
conhecer melhor as infor-
mações sobre a procedên-
cia do automóvel. Assim, 
você fica inteirado dos 

eventuais problemas pelos 
quais o veículo já passou.
Outra dica é em relação 
ao valor pago pelo carro 
escolhido. O desconto em 
relação à tabela Fipe de 
carros em leilões deve ser 
de ao menos 30% para que 
isso seja considerado um 
bom negócio. Por menos 
que isso, é mais vantajoso, 
financeiramente, procu-
rar por carros seminovos 
em concessionárias ou 
com vendedores indepen-
dentes. Para quem está 
comprando um veículo 
de outro proprietário, que 
o adquiriu em um leilão, 
lembre-se de levar o carro 
até um mecânico de con-
fiança antes de fechar o 
negócio. Ele poderá fazer 
uma avaliação completa 
do veículo.
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São José Wrestling tem duas atletas 
entre as 10 melhores do mundo

Paróquia São Vicente de Paulo 
realiza peregrinação motorizada 

em Pindamonhangaba

As atletas Laís Nunes (ca-
tegoria 62 kg) e Kamila 
Barbosa (categoria 50kg), 
da equipe do São José 
Wrestling, estão classifi-
cadas entre as 10 melho-
res atleta do mundo. Laís 
Nunes ficou com a terceira 
colocação e Kamila Bar-
bosa com a sexta. Essa 
classificação foi conquis-
tada após a primeira eta-
pa do Ranking Series, no 
Trofeo Matteo Pellicone, 
realizado na Itália de 4 a 7 
de março. 
Lais NunesLais Nunes 
(Foto : Divulgação/ São 
José Wrestling )Laís Nu-
nes, que já participou da 
Olimpíada 2016, no Rio 
de Janeiro, já está classi-
ficada para a Olimpíada 
2021 em Tóquio. Kamila 
Barbosa viaja essa semana 
para Bulgária para partici-
par do torneio classifica-
tório que será em maio e 
tentar a vaga para Tóquio.  
Lais Nunes
Laís Nunes, 29 anos, nas-

A Paróquia São Vicente de 
Paulo, em Pindamonhan-
gaba, realiza de segunda 
(05) a sábado (10), das 
18h às 19h30, uma pere-
grinação motorizada com 
a imagem de Jesus Res-
suscitado. Todas as ruas 
que compõem o território 
paroquial serão visitadas 
ao longo do período. A 
procissão sobre rodas tam-
bém vai arrecadar alimen-
tos que serão distribuídas 
pelas famílias em situação 
de vulnerabilidade social 
assistidas pela comunida-
de católica.
“É uma forma de levar 
alento às pessoas neste 
momento difícil, dizendo 
que Jesus é nossa espe-
rança. Ao mesmo tempo, 
queremos despertar a soli-
dariedade em prol daque-
les que mais necessitam”, 
justifica o administrador 
paroquial, padre Gabriel 
Henrique de Castro.
Nos últimos meses, a ação 
social da Paróquia, orga-
nizada pelo movimento 
dos Vicentinos, recebeu 
um número menor de do-
ações. Em contrapartida, 
as solicitações por cestas 
básicas cresceram, fazen-

ceu em Goiás e está ra-
dicada em São José dos 
Campos, cidade que repre-
senta nas principais com-
petições nacionais e in-
ternacionais. Entre vários 
títulos conquistados, Laís 
Nunes é a primeira atleta 
brasileira a conseguir me-
dalha de ouro pan-ame-
ricana nas três categorias 
etárias internacionais, Ca-
dete (até 17 anos), Júnior 
(até 20 anos) e Sênior (aci-
ma de 20). É a mais jovem 
atleta a defender o país na 
Luta Olímpica em uma 
edição de Jogos Olímpicos 
com apenas 23 anos.
Kamila BarbosaKamila 
Barbosa (Foto : Divulga-
ção/ São José Wrestling ) 
Kamila Barbosa 
Kamila Barbosa, 32 anos, 
também nascida em Goiás 
está em São José Campos 
desde 2016. 
O principal título conquis-
tado foi campeã dos jogos 
mundial de praia em 2019 
na primeira edição realiza-

do com que a Igreja inves-
tisse em novas formas de 
arrecadação em prol dos 
necessitados.
“A crise da pandemia ge-
rou também uma grave 
crise social. A cada dia 
mais pessoas vêm à nossa 
Paróquia pedir alimentos 
básicos como arroz e fei-
jão. 
Para continuarmos aten-
dendo estes nossos irmãos, 
vamos realizar esta carrea-
ta que também vai arreca-
dar itens que nos permitam 
montar cestas direciona-
das às famílias”, conta o 
sacerdote.
Além da função solidária, 
a carreata também quer 
aproximar a Igreja dos 
moradores. Com as restri-
ções da pandemia, muitos 
paroquianos não poderão 
participar das celebrações 
pascais, consideradas as 
principais do calendário 
católico.
“Com essa peregrinação, 
queremos que estas pesso-
as celebrem a páscoa co-
nosco mesmo na segurança 
de suas casas”, esclarece o 
vigário paroquial, padre 
Marcelo Emídio. 
Para a passagem da ima-

da no Catar. Entre vários 
outros títulos, Kamila des-
taca também sua partici-
pação em duas edições do 
Pan Americano, que é um 
dos campeonatos mais di-
fíceis com a participação 
de apenas oito atletas do 
pais.
Campeonato Brasileiro
No Campeonato Brasilei-
ro Sênior realizado nos 
dias 13 e 14 de março, no 
Parque Olímpico, no Rio 
de Janeiro, Laís Nunes 
e Kamila Barbosa foram 
campeãs nas suas catego-
rias e se classificaram para 
o Pan Americano, previs-
to para os dias 25 a 31 de 
maio, em Brasília.
A equipe joseense de 
wrestling é apoiada pela 
Prefeitura de São José dos 
Campos por meio da LIF 
(Lei de Incentivo Fiscal), 
tendo atletas atendidos no 
Programa Atleta Cidadão 
e no Fadenp (Fundo de 
Apoio ao Desporto Não 
Profissional).

gem, os fiéis são convida-
dos a enfeitarem a frente 
de suas casas. A ideia é 
resgatar uma antiga tradi-
ção realizada pelos fiéis 
durante as procissões.
“Pode ser uma mesinha 
com toalha e velas, expo-
sição de santinhos, ou até 
mesmo um pano branco 
no portão. O importante é 
demonstrar a alegria pela 
ressurreição do Senhor”, 
salienta padre Marcelo.
Para que todas as ruas se-
jam visitadas, a passagem 
da peregrinação foi divi-
dida entre os bairros do 
Distrito de Moreira Cé-
sar. Confira o cronograma 
abaixo:
Segunda-feira (05/04) - 
Liberdade e César Park
Terça-feira (06/04) - Vale 
das Acácias
Quarta-feira (07/04) - La-
erte Assunção
Quinta-feira (08/04) - Jar-
dim Tamborindeguy (Pra-
ça São João) e Rua Vicen-
te Punzzi (Sapolândia)
Sexta-feira (09/04) - Tai-
pas, Karina, Ramos e Jar-
dim Carlota
Sábado (10/04) - Azeredo, 
Condomínio Vale do Sol e 
Padre Rodolfo


