Meu sonho para esta cidade é que possamos cada vez
mais atrair investimentos com qualidade e de alta performance. Isso
possibilita uma melhora na qualidade de vida dos nossos cidadãos.
Gostaria que esta pandemia nos marcasse no coração e mostrasse
o quanto é importante vivermos em comunidade, respeitando e
valorizando nossos familiares, amigos e todos que de alguma maneira
nos acrescentam, seja com trabalho, com propósito humanitário ou
na saúde. E que as pessoas como nós, que tem o papel de decisão
e sejam formadoras de opinião, entendam o tamanho que é sua
responsabilidade perante a sociedade como um todo”
Fabiano Moura, presidente da Aconvap
(Associação das Construtoras do Vale do Paraíba)

A pandemia de Covid-19 chegou e mexeu com a vida pessoal,
profissional e empresarial da maioria das pessoas. Meu sonho
para São José, para moradores e empresários de nossa cidade, é
que possamos sair desta situação mais fortalecidos como pessoas,
cidadãos, mais solidários, empáticos e colaborativos. Em unidade
somos mais fortes e prósperos. Meu sonho é que as empresas de
nossa cidade se destaquem pela inovação, determinação, garra para
enfrentar os desafios. E que se tornem referências para o mundo. Dias
melhores virão. Tudo é possível àquele que crê!”
Eliane Maia, presidente da ACI (Associação
Comercial e Indústrial) de São José dos Campos

Eu desejo que São José continue lançando mão de sua vocação
histórica: a de unir o universo acadêmico, de pesquisa e
desenvolvimento, com a indústria, que traduz o conhecimento em
bens com valor de mercado. Sabemos que o conhecimento pode se
transformar em bens com valor econômico, para o benefício de todos
e para a superação de crises como a que vivemos agora. O Parque
Tecnológico tem a missão de consolidar essa tendência, estimulando
esse tipo de cooperação, em que o conhecimento é transferido para o
setor produtivo e para toda a sociedade”.
Marco Antonio raupp, diretor-geral
do Parque Tecnológico São José dos Campos

Meu desejo é que nós, de São José da Campos, possamos retomar
nossas atividades presenciais da maneira mais rápida e segura
possível, com saúde para todos. Que consigamos, dessa forma,
fazer com que a economia retome seu ciclo normal em benefício
de nossa cidade e de todos os moradores”.
Klaus Coelho Calegão, presidente
da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São José dos Campos
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