oVALE perguntou àqueles que têm poder de
decisão em determinadas ações da cidade: levando em
conta a pandemia, o isolamento social e toda a crise
econômica decorrente dessa situação, qual seu sonho para
São José dos Campos? Confira as respostas.

Sou prefeito e cidadão de São José. 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
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 contribua para esse quadro.
Como cidadão, sonho que essas qualidades sejam sempre mantidas
e aperfeiçoadas também por todos nós. Porque uma prefeitura é
responsável pela execução dos serviços, mas quem faz a cidade é o seu
habitante. 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. Então, o meu sonho de
cidadão é esse: São José permanecer assim: sempre melhorando.
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. E aqui entra outro
sonho meu como pessoa: que todos tenham uma vida melhor para
serem menos frágeis diante dos revezes.
Por fim, que dessa pandemia tenha ficado a lição: somos todos
humanos e, como tais, frágeis. E somente juntos teremos força para
enfrentar as dificuldades.”
Felício ramuth, atual prefeito de São José dos Campos pelo PSDB
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