GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

Evento: Título de Cidadão Jordanense
(Decreto Legislativo 19/2017)
Data: 20/06/2017
Local: Rua Inácio Caetano, 490 - Abernéssia, Campos do Jordão

 Boa noite a todos!
 Meus cumprimentos ao prefeito Fred Guidoni, grande parceiro em tantos projetos, e ao
vice-prefeito, Carlos Eduardo (Caê). À atuante primeira-dama Juliana.
 Ao presidente da Câmara, Luiz Filipi Costa Cintra.
 Cumprimento a todos os membros desta Casa, na pessoa do vereador José Matos da
Costa, a quem agradeço pela iniciativa de ter proposto meu nome para receber o TÍTULO
DE CIDADÃO JORDANENSE.
 À Cidinha, diretora da DRADS do Vale do Paraíba, a quem devo especial deferência, e
com quem posso contar para tratar das questões dos municípios quando não consigo
estar presente por ter de resolver outros assuntos da Secretaria de Desenvolvimento
Social do Estado de São Paulo.
 Gostaria de dizer que fiquei muito feliz ao saber da aprovação deste Decreto Legislativo,
datado de 4 de abril de 2017.
 Ser agraciado com um título desta natureza é muito importante para uma pessoa pública,
como eu. Recebo esta homenagem como prova de reconhecimento do trabalho que
tenho realizado, ao lado da equipe do governador Geraldo Alckmin, nos municípios
paulistas.
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 Nesse momento, não poderia deixar de citar Franco Montoro: "Ninguém vive na União
ou no Estado, as pessoas vivem no município!"
 Tenho para mim que o município é a ponta da política pública; é lá que o cidadão vive, e
é lá que temos de centrar nossos esforços.
 Com sua localização privilegiada, Campos do Jordão, assim batizada em homenagem ao
proprietário das terras, o brigadeiro Jordão, e com um clima internacionalmente
reconhecido, garantiu o suntuoso status de “a Suíça brasileira”, não só pela paisagem
exuberante e pelo clima tropical temperado, mas por se tornar referência no
tratamento de doentes, sobretudo enfermos de tuberculose.
 A cidade começou a ganhar o status de centro de cura no começo do século 20. Várias
são as referências, na literatura brasileira, de doentes que eram enviados a Campos para
se tratar, de mocinhas a heróis românticos. Como exemplo, temos o emblemático
Floradas da Serra, de Dinah Silveira de Queiroz, que tenho certeza, todos aqui já leram
pelo menos uma vez. O dramaturgo Nelson Rodrigues internou-se aqui várias vezes para
tratar de uma tuberculose que o atormentou por vários anos.
 A localização privilegiada desta magnífica cidade também lhe garantiu a condição de
cidade turística, responsável por 80% da economia. É um dos 15 municípios do Estado
de São Paulo classificados como Estância Climática. Não é à toa que, em 2105, passaram
por aqui quase 3,8 milhões de turistas.
 O clima de Campos do Jordão, comparado à região alpina de Davos Platz na Suíça, acusou
supremacia nos graus de nebulosidade, nas taxas de insolação, oscilações térmicas e
nos índices de precipitação pluviométrica.
 O teor de oxigenação e ozônio de Campos do Jordão foi considerado superior ao
de Chamonix (ChamonÍ), famosa estância francesa, pela pureza de seu ar.
 É comum ouvirmos que a cidade apresenta o clima das quatro estações em um único
dia. Em pleno verão, com o Vale do Paraíba marcando 35ºC em seus termômetros, quem
estiver em Campos não dispensará um edredom à noite.
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 No mês de julho, é realizado o internacionalmente reconhecido Festival de Inverno de
Campos do Jordão. Criado em 1970 pelo então Secretário da Fazenda, Luiz Arrobas
Martins, é patrocinado pelo Governo do Estado de São Paulo, pela Secretaria da Cultura
e pela Fundação Osesp, que se fortaleceu com seu programa pedagógico, com aulas e
bolsas de estudos concedidas a jovens músicos.
 A excelente infraestrutura do município agrada aos mais variados gostos. Da
gastronomia à hospedagem de alto nível em hotéis e pousadas, passando pelas
diversificadas opções de lazer, eventos culturais e entretenimento.

 Cidade com tantos adjetivos e referências, belezas naturais, identidade marcadamente
europeia, Campos, na realidade, foi ocupada por índios, desbravada por portugueses e
desenvolvida por nordestinos. Eclética por natureza, assim é a cidade, como também o
são o Estado de São Paulo e o Brasil! E, apesar da riqueza, pujança e exuberância que lhes
são características nunca deixou de lado o social.
 Não poderia deixar de mencionar, nesta noite especial, minhas referências e
reminiscências pessoais em relação à querida Campos do Jordão.

 Passei minha infância e adolescência nesta cidade e desenvolvi com o município uma
relação de afeto: Campos faz parte de minha memória afetiva.
 Por isso, fica fácil para mim descrevê-la. Minha relação com o município se estreitou já
na condição de político e servidor público. Como deputado federal fui o mais votado na
cidade: recebi o voto de confiança de quase 2,7 mil jordanenses. Minha campanha foi à
moda antiga, porta a porta, face a face com o eleitor.
 Meu trabalho como deputado, me permitiu destinar mais verbas ao município, como o
montante de R$ 988 mil para custeio do Hospital Municipal e do Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS).
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 Na Secretaria de desenvolvimento Social, repassamos este ano Campos do Jordão o
montante R$ 214.959,60 do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) e 4.320 litros
de leite, dentro do Programa Vivaleite, que atenderão a 283 crianças.
 Mais do que uma campanha eleitoral de promessas, com resultado bem-sucedido, pude
me juntar aos jordanenses no seu dia-a-dia, me aproximar intimamente de cada
cidadão. Agradeço às pessoas que me ajudaram a estabelecer “essa rede”, como o
companheiro Marildo Junior.
 Aqui em Campos do Jordão encontrei os laços que sempre busco: os laços do
compromisso do poder público com a população.
 Como figura pública, político (como secretário ou deputado), estou sempre em busca de
alianças, de elos que me conectem com aqueles a quem sirvo diretamente: o povo. Luto
pelo que acredito, pelos meus ideais. Sem sigo em frente em na busca pelo ideal coletivo
do que em função de um projeto pessoal. Ter meu trabalho e esforço reconhecidos
também é primordial e me dá força para seguir!

 Volto a dizer que este é um dia muito especial para mim. O título que esta Casa teve a
generosidade de me oferecer, muito me honra, mas, acima de tudo, me comove.

 Na condição de secretário estadual e deputado federal, tenho a cidade de Campos do
Jordão na mais alta estima e consideração.

 O Governo de São Paulo reconhece a importância de todos os municípios paulistas para
o desenvolvimento do Estado, dos maiores aos menores, dos mais abastados aos mais
pobres, e recebemos a determinação de tratá-los com igual prioridade.
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 Senhores, o sucesso do meu trabalho, dos meus esforços, depende de todos, depende de
uma integração total, de nossa parceria!

 Quando optei por incorporar a Assistência Social em minhas trajetórias pessoal e
profissional, nunca pensei que meus caminhos seriam fáceis. Entretanto, o que nos move
e nos lança para frente são as parcerias, as afinidades e as buscas pelos mesmos
objetivos. Isso eu encontrei em Campos com o prefeito Fred m, a primeira-dama Juliana
e nos parceiros com quem deparei nesta minha caminhada.
 Encontramos ecos no governo de Campos para nossas principais parcerias e
experiências, como a Primeiríssima Infância, o cuidado e a atenção com os idosos e aos
mais necessitados. Campos tem, pelas mãos do prefeito Fred, a capacidade de explorar
suas riquezas, mas possui o mais importante: o talento e a grandeza de reconhecer suas
vulnerabilidades e pensar em um desenvolvimento social sustentável, capaz de superar
as deficiências e caminhar para uma sociedade cada vez mais justa e equânime.
 Tempos de crise nos fazem buscar soluções criativas e viáveis, e o município de Campos
do Jordão tem sido um importante parceiro para a realização e a implantação de nossos
projetos sociais.
 Campos do Jordão tem dedicado a mim mais do que hospitalidade: tem revelado
cumplicidade. Torno-me hoje cidadão jordanense com orgulho. Sinto-me
calorosamente acolhido e honrado pelo reconhecimento de meu trabalho, no qual
assumimos o compromisso de estar ao lado daqueles que mais precisam, implantando
políticas públicas efetivas e eficazes.
 Hoje, torno-me muito mais que um cidadão jordanense. Incluo-me nesta sociedade
também como político, servidor público e parceiro. Hoje, nossos corações se tocam.
 Paulistano de nascimento e jordanense de coração!
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Como diz o hino do município:
Campos do Jordão
Maravilha da minha terra
Campos do Jordão
Joia do alto da serra
Campos do Jordão
Obra suprema do divino mestre
Que fez de ti um paraíso terrestre!
E um trecho do livro, Floradas na Serra, de Dinah Silveira de Queiroz, aqui ambientado e
cujo filme foi rodado nesta cidade,
“Cobria-se a Serra de flores. Correu primeiro um balbucio de primavera. Seria já a
florada? Botões, aqueles pequenos sinais? No meio dos bosques escondidos entre os
montes, o amarelo e o vermelho salpicavam, abriam no verde sorridente espanto”.
Muito obrigado!
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Dados históricos demográficos
Em meados de 1771, Inácio Caetano Vieira de Carvalho subiu a Serra Preta na Mantiqueira
e fundou a Fazenda Bom Sucesso. Inácio morreu em 1823 deixando a fazenda a herdeiros
que a hipotecaram ao Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, que se tornou único dono da
propriedade, perto do Natal.
O nome da fazenda passou a ser Fazenda Natal e pouco depois mudou-se para Campos do
Jordão. Seus herdeiros venderam suas terras em pequenas porções a diversos compradores.
Em 29 de abril de 1874, o português Matheus da Costa Pinto, um dos compradores de
terras, ergueu e fundou uma venda, uma pensão, um pouso, uma capela e uma escola.
Assim, nasceu a Vila de São Matheus do Imbiri. A vila se desenvolveu rapidamente e atraiu
outras pessoas que fundaram novas vilas. Em 1922, construíram a E. F. Campos do Jordão,
a Companhia de Melhoramentos Capivari, mas por falta de recursos as obras pararam. Em
16 de junho de 1934, Campos do Jordão tornou-se município e em 1944 teve sua própria
comarca.
Dados demográficos
O município tinha 47.789 habitantes no último Censo. Isso coloca o município na posição
130 dentre 645 do mesmo Estado. Em comparação com outros municípios do Brasil, fica na
posição 632 dentre 5.570. Sua densidade demográfica é de 164.76 habitantes por
quilômetro quadrado, colocando-o na posição 121 de 645 do mesmo Estado. Quando
comparado com outros municípios no Brasil, fica na posição 426 de 5570.
Trabalho e renda
Em 2014, o salário médio mensal era de 2.2 salários mínimos. A proporção de pessoas
ocupadas em relação à população total era de 29.5%. Na comparação com os outros
municípios do Estado, ocupava as posições 367 de 645 e 177 de 645, respectivamente. Já
na comparação com municípios do Brasil todo, ficava na posição 1200 de 5.570 e 607 de
5.570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio
salário mínimo por pessoa, tinha 30.6% da população nessas condições, o que o colocava na
posição 365 de 645 dentre os municípios do estado e na posição 4.562 de 5.570 dentre os
municípios do Brasil.

Educação
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Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública do município tiveram nota média de 6
no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 5. Na comparação com municípios
do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava este município na posição
413 de 645. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 229 de
645. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 97.1 em 2010. Isso
posicionava o município na posição 519 de 645 dentre os municípios do estado e na posição
3.514 de 5.570 dentre os municípios do Brasil.

Outras informações
Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a altitude máxima da cidade
é de 1.628 metros. Do alto do Pico do Itapeva (do tupi, Pedra Achatada), que fica a 35
metros da divisa com Pindamonhangaba, pode-se observar os cenários da elevação rochosa
de 2030 metros de altitude. Ali do alto, é possível observar, em dias de céu azul, 15 cidades
da região do Vale do Paraíba.
No Alto do Capivari, bairro mais nobre da cidade, é possível avistar construções temáticas e
casas imponentes, muitas pertencentes a famosos. O governo dá um desconto de 10% no
valor do IPTU das casas construídas a partir desse estilo, inclusive a dos caseiros.
A área verde de Campos do Jordão é favorável ao turismo de aventura. Há trilhas de
caminhada, bicicleta, cavalgadas e até passeios de jipe. Em lugares como o parque Ducha
de Prata e o bem procurado Centro de Lazer Tarundu, as atividades favoritas são o
arvorismo e a tirolesa. Nos arredores, mais precisamente na cidade de São Bento do Sapucaí,
pertinho de Campos, a paisagem montanhosa do complexo da Pedra do Baú é uma das
favoritas para alpinismo.
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