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+São José

“Faz 17 anos que moro em São
José. Formei minha família aqui.
Sou casada, tenho três filhos e
optei por morar na cidade por suas
oportunidades. Trabalho na área
cultural e aqui é rico em espaços
culturais. Gosto também das
escolas municipais onde meus
filhos estudam - são escolas
modelos da rede. Além disso,
temos belos parques e o Sesc, com
atrações todos finais de semanas, o
que considero de extrema importância para o desenvolvimento
sociocultural e psicológico das
crianças. Ao mesmo tempo, essas
atividades reúnem as famílias que
podem desfrutar deste tempo
juntas, apreciando esses eventos
que, em sua maioria, são ao ar
livre, cercados pela natureza”.

“São José é o lugar onde criei raízes.
É uma cidade boa para empreender e
promissora. Acredito que quem faz
algo bem feito aqui progride e irá
crescer sempre. Amo a cidade como
um todo, desde a sua organização até
o nosso lindíssimo Banhado! Eu
tenho muito tesão quando acordo,
saio para trabalhar e vou passando
pelas ruas do meu bairro, observando a vegetação da cidade, as vias.
Sempre vou admirando os lugares
com um prazer imenso de morar
aqui!”
João Paulo Córdoba,
empresário, sócio-proprietário
do Bar do Coronel

Luelle Brito, produtora cultura

“São José é uma cidade especial. Ruas
largas arborizadas, povo acostumado a
receber trabalhadores de lugares
diferentes. Oferece para quem aqui vive
a vantagem de ser uma grande cidade.
É localizada no principal eixo econômico do país, perto de São Paulo e do Rio,
mas com características de cidade do
interior. Um lugar que encanta quem
vive e quem visita. Marcada por ser
uma cidade com muitas empresas de
tecnologia: nosso berço é o DCTA. Na
história é bem assinalada a importância
da Madre Teresa e a época dos hospitais
de tuberculose. Como médico, posso
usufruir de uma grande e moderna
estrutura hospitalar. Aqui joseenses e
cariocas, mineiros, paulistanos,
estrangeiros e muitos outros se
misturam para constituir uma cidade e
nos encher de orgulho para podermos
dizer: ‘eu sou de São José’”.
Marcos Lemos, médico
infectologista da Santa Casa

