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253 anos de
evolução e
desenvolvimento

PAULO GUEDES
O ministro da Economia
entregou esta semana
proposta de reforma
tributária ao Congresso.

Felicio
Ramuth
Prefeito de
São José dos
Campos

JEFF BEZOS
O fundador e diretor
executivo da Amazon,
adicionou US$ 13 bilhões ao
seu patrimônio líquido.

JEAN GORINCHTEYN
O médico infectologista
foi nomeado como novo
secretário de Saúde do
governo de São Paulo.

JOSÉ SERRA
A campanha eleitoral do
senador tucano em 2014 foi
alvo de operação da Polícia
Federal na terça.

GUARÁ FILHO
Vereador de Taubaté foi alvo
de ação do Gaeco por crimes
como peculato e lavagem de
dinheiro.

5 FRASES

Este ano o aniversário da nossa cidade será comemorado de
uma forma diferente. Não teremos shows no Parque da Cidade, atividades nos poliesportivos
e nem eventos com aglomerações, para evitar o alastramento
da pandemia do novo coronavírus. Mas, mesmo sem estarmos
juntos para nos abraçarmos,
tenho a certeza que toda a cidade estará unida para celebrar os
253 anos de São José, cada um
com a sua família, comemorando a evolução que nossa cidade teve nos últimos anos e nos
preparando para o próximo aniversário, trabalhando para que
a nossa economia possa voltar
aos patamares onde deve estar e
preservando vidas.
Para mim, tem sido uma missão e uma oportunidade ser
prefeito da nossa cidade. Missão que se tornou mais especial,
neste momento difícil de pandemia que o mundo está vivendo.
Como prefeito, sonho e me
esforço todo dia em contribuir
para que a cidade se mantenha
como é hoje: uma cidade com
qualidade de vida a partir da
oferta de bons serviços públicos, com bons índices de segurança, boa educação e boa
saúde, limpeza urbana, áreas de
lazer; uma terra de oportunidades para os seus cidadãos. Mas,
não me conformo apenas com a
manutenção dessas qualidades.
Me esforço para ampliar e sempre buscar novos projetos que
contribuam para o nosso desenvolvimento. Sempre inovando,
que é outra palavra chave de
São José.
A Prefeitura executa, mas
quem faz a cidade são os seus

habitantes. E para fazer uma
comunidade, nada é mais importante do que a solidariedade,
o apoio mútuo, a convivência
fraterna. Acredito que essa é a
grande lição deixada pela pandemia: nos lembrar o valor da
fraternidade. Ajudar o próximo
faz bem a ele e também a quem
ajuda, porque exercita o seu
lado humano, de igual a todos,
de pertencer à grande família
humana. A pandemia mostrou
como, de repente, todos nós, independente das condições econômicas e sociais, somos frágeis
diante de forças quase incontroláveis. Mas, aí, ficou evidente o
quanto os pobres sofrem mais.
Nessa hora, quando fomos solidários, sentimos o quanto
podemos fazer uma sociedade
melhor. Que dessa pandemia tenha ficado a lição: somos todos
humanos e, como tais, frágeis. E
somente juntos teremos força
para enfrentar as dificuldades.
Como cidadão, sonho que essas qualidades sejam sempre
mantidas e aperfeiçoadas também pelos seus cidadãos. Porque uma prefeitura é responsável pela execução dos serviços,
mas quem faz a cidade são seus
moradores. O joseense tem visão da sua responsabilidade
e capacidade em fazer de São
José uma das melhores cidades
do Brasil. Como morador daqui,
sinto essa alegria, essa pujança
no viver. Com olhos para o futuro e com o desenvolvimento
em nosso dna, quero convidar
a todos para que juntos continuemos a construir a cidade dos
nossos sonhos.
Parabéns, São José dos Campos!

.

“Ele (Flavio Bolsonaro) afirmou
categoricamente que as
informações da Operação Furna
da Onça nunca chegaram ao
conhecimento dele”
Luciana Pires
Advogada de Flavio Bolsonaro
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“(Chance de contágio) É um
problema habitacional, de
saneamento, é um problema
cultural. O vírus jogou luz sobre
a desigualdade na cidade”
Bruno Covas (PSDB)
Prefeito de São Paulo
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“Para o brasileiro, quem manda
dá ordens. Obedecer é sinal de
inferioridade. Isso ficou bem
claro, por exemplo, no caso do
desembargador de São Paulo”
Roberto Da Matta
Antropólogo

EE

“Tive com Paulo Guedes nesta
semana e na semana passada e eu
espero que a gente continue assim,
dialogando, construindo, e não
fazendo o enfrentamento político”
Rodrigo Maia (DEM)
Presidente da Câmara
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“A economia não teve uma queda
tão intensa como o esperado.
O fundo do poço foi em abril,
e diversos dados mostram
recuperação a partir de maio”
Waldery Rodrigues
Secretário especial de Fazenda
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a economia. O bom é que a
minha mãe não parou de trabalhar, ela diz que isso é o
nosso “ganha pão”, mas que
pena que pessoas de 15 a 24
anos pararam de trabalhar.
Mas vamos sair dessa. #fiqueemcasa.
Carlos Eduardo O. Costa
São José dos Campos
GERAÇÃO Z-4
Olá jornal OVALE. Saudações,
eu adorei a notícia publicada “Nova oportunidade para
a geração Z” e ver que essa
“geração z” está amadurecendo com a pandemia e

ver que esse ataque do novo
coronavírus (Covid-19) tenha
um lado positivo, mas também não tem seu lado ruim,
pois bem nesse momento
que a “Geração Z” está se
aproximando da família e, de
repente, um familiar entra
em óbito isso é muito triste.
Além disso, tem a questão
do trabalho, muitas pessoas
perderam seus empregos e
outras ainda estão perdendo.
Penso que o governo deveria
dar um auxilio maior e mais
fácil de pegar, porque eu
acho que muitas pessoas não
conseguiram pegar o auxílio

do governo. Eu espero que o
novo coronavírus acabe logo
para voltar tudo ao velho e
boa normalidade.
Eric Henrique de Souza
São José dos Campos
GERAÇÃO Z-5
Prezado jornal OVALE. Li a
reportagem “Nova oportunidade para a geração Z”, e
achei muito interessante o
fato de nós (a geração Z), ficarmos mais preocupados
com nossos familiares, e termos conversado mais com
eles. Quero parabeniza-los
por essa reportagem tão in-

teressante! Eu gostei muito
e espero que coloquem mais
reportagem assim.
Gabriele Soares de Oliveira
São José dos Campos
GERAÇÃO Z-6
Prezado jornal, sou a Larissa Aparecida, tenho 10 anos
e estudo na E.E. Prof. Nelson Ferreira Da Silva. Achei
interessante sua repor tagem “Nova Opor tunidade
para a Geração Z”, Nessa
quarentena, realmente nós
estamos precisando muito
da tecnologia para as aulas
da escola, balé, para se fa-

lar por chamada de vídeo,
pelo WhatsApp para desejar
parabéns ou algo assim. Na
minha opinião, o lado bom é
que nós podemos conversar
pelo menos nesse tempo.
Mas também a parte ruim é
que nós não estamos ao vivo
com cara e cores. Mas achei
bem legal, principalmente
a parte que os jovens participam, e não só os adultos.
Muito Obrigada por nos dar
essa oportunidade para a
gente se falar e principalmente Estudar.
Larissa Aparecida
São José dos Campos
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