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+São José

“São José é um mix de cidade
pequena com cidade grande. Eu
adoro a praticidade na locomoção
que temos, consigo chegar aos
lugares com rapidez e facilidade.
Isso é muito positivo! Amo os
parques que possuímos, eles
trazem o verde e a natureza para
próximo da gente. São José é uma
cidade de pessoas empreendedoras, isso é nato da nossa região e
eu valorizo muito. Essa característica faz com que o município
sempre esteja crescendo e
evoluindo. E, claro, não posso
deixar de falar sobre o bolinho
caipira. Não encontramos nada
igual em outro local”.

“O que mais amo em São José e
não troco por nada é a vista do
pôr-do-sol no Banhado. A nossa
cidade tem esse momento divino
e cada dia acontece um espetáculo
mais lindo do que o outro. Aqui é
um município que se encontra de
tudo. Os bairros são bonitos, cada
um parece uma cidade diferente.
Os lugares são limpos. Você não
vê pichação nos muros. O povo é
bem diversificado e rico em
cultura. São José é hospitaleira e
recebe maravilhosamente as
pessoas que vem visitar ou viver
aqui”.

Fabíola Molina, nadadora e
empresária, proprietária da
Fabiola Molina Store

Angela Savastano, cientista
social e presidente do Centro de
Estudos da Cultura Popular,
gestora do Museu do Folclore

“Meus avós chegaram aqui quando
ainda eram jovens em busca de
trabalho. Construíram sua moradia
num terreno hoje conhecido como
Santa Cruz. Constituíram família,
tiveram oito filhos. Entre eles,
minha mãe, Dona Alice, que
também teve oito filhos. Aqui está a
minha raiz. Gosto de morar em São
José por muitas razões, como a
diversidade cultural e a proximidade do Litoral e da Mantiqueira. Aqui
vemos um povo que busca todos os
dias sua oportunidade na cidade da
tecnologia com seu comércio, sua
arte e sua criatividade. São José é
uma cidade inspiradora, quem
chega não quer mais ir embora”.
JB Magalhães,
escritor e compositor de rap

