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Colado a Campinas, o bairro que surgiu 
a partir de um loteamento se destaca 
no contexto da Grande Florianópolis

Com presença marcante da construção 
civil, o bairro do Kobrasol é um dos que mais 
crescem na Grande Florianópolis e continua 
despertando o interesse das construtoras, 
que buscam atender à imensa demanda ha-
bitacional em São José e região. 

Surgido a partir de um loteamento im-
plantado na década de 1970, o Kobrasol, junto 
com Campinas, coloca São José na atualida-
de entre os municípios com maior desenvol-
vimento imobiliário da região metropolitana 
da Capital. Esse aspecto contemporâneo dos 
dois bairros contrasta com o Centro Histó-
rico da cidade fundada por imigrantes aço-
rianos no século 18 e que conserva traços 
arquitetônicos e históricos da presença por-
tuguesa em Santa Catarina.

O intenso crescimento de São José come-
çou na década de 1970, quando surgiu o pri-
meiro distrito industrial da Grande Florianó-
polis, às margens da BR-101. Isso deslocou a 
expansão urbana para o Norte do município, 
até o limite com Florianópolis, exatamente 
onde se localizam Campinas e Kobrasol. Na 
origem, Kobrasol era o nome da empresa res-
ponsável pelo loteamento – que juntava sílabas 

das três incorporadoras, Koerich, Brasilpinho e 
Cassol –, mas acabou se tornando referência 
de localização e nome do bairro.

No início, o perfil do Kobrasol era mais vol-
tado à construção de residências unifamiliares 
e pequenos prédios de no máximo 3 ou 4 anda-
res, de acordo com a demanda da época. Esse 
quadro começou a mudar no final da década 
de 1980, com um processo de transformação 
que permitiu o início da verticalização propria-
mente dita, com edifícios de até 12 andares.

A década de 1990 foi a da explosão imo-
biliária, com a construção de modernos em-
preendimentos residenciais e corporativos, 
além de centros comerciais. Nos últimos 20 
anos o Kobrasol, da mesma forma que Cam-
pinas, adquiriu um perfil grandioso, com ex-
celentes alternativas de moradia e para to-
dos os padrões de consumo.

A proximidade com a BR-101, com a Via 
Expressa da BR-282 e com a Avenida Beira-Mar 
local continuam sendo referências importan-
tes para a construção civil, com a mobilidade 
favorecida inclusive pela nova Avenida Presi-
dente Kennedy, que virou mão única (sentido 
Florianópolis-São José) há cinco anos. 
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 Cenário 
urbano de 
São José, com 
destaque 
para Kobrasol 
e Campinas

Kobrasol é um dos 
bairros que mais crescem

“São josé é 
um modelo de 

desenvolvimento 
urbano, com 
o Kobrasol e 

Campinas como 
destaques 

da pujança 
econômica e 

social da região 
metropolitana.”

Helio Bairros,
presidente do 

Sinduscon.

Infraestrutura 
urbana completa

Shopping center, supermer-
cados, ampla rede bancária, 
diversas linhas de ônibus, fa-
culdades, universidades, co-
légios, igrejas, postos de saú-
de, clínicas, farmácias, centros 
comerciais e de prestação de 
serviços, restaurantes, hotéis. 
Assim é a região do Kobrasol, 
quase uma cidade à parte, 
independente. ou seja, é um 
bairro com vida própria, de 
acordo com a ideia do novo ur-
banismo, de aproximar locais 
de trabalho, estudo e moradia, 
como forma de contribuir para 
atenuar os transtornos de trân-
sito muito comuns na região 
metropolitana.

Por meio da BR-101 e de 
vias internas é possível acessar 
outros bairros do município, 
como Barreiros, Floresta, Ro-
çado, Forquilhinhas, Forquilhi-
nhas, entre outros, que igual-
mente experimentam um 
processo de crescimento. 

Para o presidente do Sin-
duscon (Sindicato da Indústria 
da Construção Civil) da Grande 
Florianópolis, Helio Bairros, São 
José é um modelo de desen-
volvimento urbano, “com o Ko-
brasol e Campinas como desta-
ques da pujança econômica e 
social da região metropolitana”.
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A FERREIRA 
ANTUNES

Empreendimento da Ferreira Antunes é um dos que 
oferecem conforto e qualidade de vida no bairro

Pronto para morar, 
Benessere é destaque no Kobrasol 

Muitas construtoras da Grande Florianó-
polis surgiram em São José, em especial na 
região do Kobrasol e Campinas. É o caso da 
Ferreira Antunes, que já entregou seis empre-
endimentos, o mais recente deles o Benesse-
re, com 40 unidades, localizado bem no cora-
ção do Kobrasol, com fácil acesso a todas as 
comodidades urbanas. 

A exemplo de outras empresas, a trajetória 
da Ferreira Antunes é baseada principalmen-
te no potencial de desenvolvimento do mer-
cado metropolitano, em especial São José, 
onde a empresa concentra suas atividades 
desde o início, contribuindo para suprir a de-
manda habitacional local. Depois de construir 
no Jardim Pinheiros, na Praia Comprida e em 
Forquilhinhas, a Ferreira Antunes escolheu o 
Kobrasol, por se tratar de um dos bairros mais 

procurados da Grande Florianópolis para mo-
radia. Com unidades à venda no Benessere, a 
construtora deve promover o lançamento de 
um novo empreendimento em 2017, ainda 
em fase de planejamento.

Além da Ferreira Antunes, destacam-se 
no mercado local empresas como AM, RDo, 
D’Deschamps, oK, GSS, entre outras, que aju-
dam São José a se destacar como uma gran-
de cidade metropolitana, uma das maiores e 
mais significativas de Santa Catarina na atua-
lidade, com quase 211 mil habitantes, diversos 
parques industriais – inclusive de alta tecnolo-
gia –, além de redes de educação profissional 
(Sesi e Senac), faculdades e universidades. Es-
sas empresas participam desse processo de 
desenvolvimento e apostam na qualidade de 
vida e no potencial da economia josefense.

Em atividade desde outubro de 2000, a Ferrei-
ra Antunes foi fundada por Valmir Domingos Fer-
reira, experiente profissional do setor, com mais de 
30 anos de mercado. A Ferreira Antunes foi plane-
jada para se firmar no mercado imobiliário “com 
seriedade e competência, priorizando o conforto 
de seus imóveis e a qualidade nos acabamentos 
e, com isso, conquistando clientes pelo padrão 
utilizado em suas construções. Hoje a Ferreira 
Antunes concretiza o sonho de fazer parte deste 
mercado tão exigente e concorrido, graças a sua 
constante preocupação com a satisfação do clien-
te, construindo num dos bairros mais valorizados 
da Grande Florianópolis, o Kobrasol”.

• 3 dormitórios - 
Apartamentos com 
98,26 m²
• 2 dormitórios - 
Apartamentos com 
80,65 m²
Características dos 
apartamentos
• Sacada com 
churrasqueira
• Esquadrias em 
alumínio branco
• Persianas elétricas 
nos dormitórios
• Porcelanato (exceto 
banheiros e sacada)
• Medidor de água 
individual
• Infraestrutura 
para água quente 
com aquecedor de 
passagem

• Infraestrutura para 
ar-condicionado tipo 
split 
(quartos e sala)
Características do 
condomínio
• Hall social 
mobiliado
• Salão de festas 
com espaço 
gourmet
• Espaço fitness 
equipado
• Playground
• 2 elevadores
• opção de vaga de 
garagem (dupla e 
home box)
• Portaria com 
central de segurança
• Reaproveitamento 
de água da chuva

SAIBA MAIS
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Com 40 apartamentos, mantendo o padrão 
já projetado da marca Ferreira Antunes, o 
Benessere se destaca por seus amplos e con-
fortáveis apartamentos, sua moderna área 
de lazer, com fitness, playground e salão de 
festas com espaço gourmet. o diretor e en-
genheiro da empresa Fábio Ferreira expli-
ca que “diante de um mercado imobiliário 
aquecido, a construtora acredita em seus 
produtos e na qualidade de seus serviços”.

Confira a seguir as principais 
características do residencial Benessere, 
pronto para morar no Kobrasol:

C O N S T R U Ç Ã O  •  A C A B A M E N T O  •  B R I C O L A G E M  •  D E C O R A Ç Ã O  •  J A R D I N A G E M

Garantimos o preço e a quantidade mínima de 5 unidades ou 50m2 para a loja de Santa Catarina dos produtos anunciados durante a validade desta publicação ou enquanto durarem os estoques, salvo erros de impressão. Preços de produtos a serem retirados. Os elementos utilizados para a produção das fotos são somente ilustrativos.

1. Condições válidas para produtos anunciados em tabloides e similares, bem como para aquisições feitas no prazo de até 10 dias. Consulte nossas lojas ou nosso site para verificar demais condições. Condições de pagamento e ofertas válidas de 13/01/2017 a 19/01/2017 
ou enquanto durarem os estoques para a loja de Santa Catarina. Caso você não deseje mais receber nossos tabloides em sua residência, por favor, envie um e-mail para cancelamentotabloide@leroymerlin.com.br com seu nome completo, CPF e telefone de contato com DDD, 
que iremos removê-lo de nosso cadastro de envio de tabloides no futuro.

www.leroymerlin.com.br

Aproveite a maior variedade para levar na hora e o menor preço sempre.

semana de

ofertas

SANTA CATARINA - SC ROD. BR101, AO LADO DO CONTINENTE PARK SHOPPING I - SÃO JOSÉ
Segunda a sábado, das 8h às 22h. Domingos e feriados, das 9h às 20h.

CONFIRA TODOS OS ENDEREÇOS DAS NOSSAS LOJAS EM NOSSO SITE.

Siga-nos:

facebook.com/
LeroyMerlinBrasil

instagram.com/
leroymerlinbrasil

youtube.com/
LeroyMerlinBRA

plus.google.com/
+LeroyMerlinBRA

+ fazermais.info
twitter.com/
@LeroyMerlinBRA

pinterest.com/
leroymerlinbr

EXCLUSIVIDADE 
LEROY MERLIN

EXCLUSIVIDADE 
LEROY MERLIN
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3 E 6
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R$ 13,90 
 cada  

ARGAMASSA CERÂMICA EXTERNA
20kg, tipo ACII, para assentamento de pisos e 
paredes em áreas externas, na cor cinza. Axton. 
CÓDIGO: 89296214

R$ 25,90 
 cada  

ARGAMASSA ACIII FLEXÍVEL
20kg, indicada para pisos e paredes,  
na cor cinza. Axton.
CÓDIGO: 89296172

R$ 5,90 
 cada  

INTERRUPTOR SIMPLES, 
COM PLACA 4X2 
Mod. S30, na cor branca. Simon.
CÓDIGO: 87353945

R$ 74,90 
 cada  

CHUVEIRO OPTIMA
8 temperaturas, no acabamento 
branco, 220V. Hydra.
CÓDIGO: 88456564

R$ 169,90 
 cada  

BACIA COM CAIXA DUPLO FLUXO
Mod. Eco, na cor branca. Celite.
Possibilidade de 2 tipos de descarga, 3 e 6 litros. 
Economia de até 40% de água.
CÓDIGO: 87786041-87786062

R$ 9,90 
 m2  

PISO GRANADA 50X50 
Classe A, uso interno e externo, borda 
arredondada. Pisoforte.
CÓDIGO: 89399261

R$ 68,90 
 m2  

GRAMA SINTÉTICA
6mm de espessura, com 2 metros de largura, 
na cor verde. Heth Carpet.
Consulte condições de instalação e garantia na loja.
CÓDIGO: 88036382

R$ 89,90 
 cada  

SELADOR ACRÍLICO
18 litros, indicado para selar paredes de 
alvenaria, reboco ou concreto. Luxens.
CÓDIGO: 87813523

R$ 69,90 
 cada  

PERSIANA HORIZONTAL 
PVC OFF 25MM
1,00mx1,30m, na cor branca. Conthey.
CÓDIGO: 88369043

R$ 24,90 
 cada  

POLTRONA BOA VISTA 
Em resina, 77x43cm, na cor branca. Antares.
Peso: 2,35kg.
CÓDIGO: 87765860

R$ 8,90 
 cada  

LÂMPADA LED BULBO
5W, na cor branca. Galaxy. 
CÓDIGO: 89410405

R$ 7,67 
 cada  

TOMADA 2P+T-10A,
COM PLACA 4X2 
Mod. Habitat, na cor branca. Fame.
CÓDIGO: 87778572
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Condomínios respondem por dívidas 
trabalhistas não pagas por  

empresa terCeirizada
Contratar empresas que prestam serviços gerais nos edifícios, em 
vez de manter um quadro próprio de pessoal para essas funções, 
tem sido prática cada vez mais adotada pelos condomínios, resi-
denciais ou comerciais. A medida pode até ser econômica, mas 
é preciso ter cuidado na hora da contratação, pois a economia 
inicial pode se reverter em prejuízos futuros. É que, se a empresa 
de conservação e limpeza não quita corretamente suas obrig-
ações trabalhistas e previdenciárias, os contratantes podem ser 
chamados a responder pelos créditos devidos aos empregados 
que lhes prestaram serviços.

A Justiça do Trabalho considera que quem contrata serviços 
através de empresas fornecedoras de mão-de-obra tem a obrig-
ação de atentar para a escolha de empresa idônea e em boa sit-
uação financeira, que não cause prejuízo aos empregados. Caso 
contrário, irá responder pela má escolha (“culpa in eligendo”) e 
por não fiscalizar o cumprimento das obrigações da empresa para 
com os empregados (“culpa in vigilando”). A responsabilidade, 
nesses casos, é secundária (subsidiária), o que significa dizer que 
a devedora principal continua sendo a empresa que contratou o 
trabalhador e explorou a sua mão-de-obra, mas caso esta não 
pague, a empresa que se beneficiou dos serviços prestados será 
chamada a quitar o débito trabalhista.

Situações como essas são mais comuns do que se imagina na 
Justiça do Trabalho. São muitos os processos em que empresas 
e condomínios residenciais ou comerciais são chamados a re-
sponder pelos direitos trabalhistas sonegados aos prestadores de 
serviços pelos seus reais empregadores. E isto acontece ainda que 
o contrato de natureza civil celebrado com a empresa intermedia-
dora de mão-de-obra seja perfeitamente legal. “Ocorre, que a lici-
tude na relação jurídica evidenciada não exclui a responsabilidade 
dos reclamados, face aos direitos sociais e trabalhistas garantidos 
na Constituição Federal (art. 1º, III e IV; art. 3º, I, III; art. II; art. 6º; 
art. 7º, caput e inciso VI, VII, X, art. 100 e art. 170, III), bem assim 
diante do disposto no artigo 186 do CCB”, pontuou.

Diante da inadimplência total da real empregadora, a respon-
sabilidade subsidiária dos condomínios, beneficiários dos 
serviços, é medida necessária para resguardar os direitos da 
empregada, a teor da Súmula 331, do TST. “A responsabilidade 
imposta aos reclamados tem por escopo a efetiva tutela ad-
vinda das normas trabalhistas, assegurando o recebimento do 
crédito de caráter alimentar pela reclamante, recaindo sobre 
eles diretamente a execução acaso frustrada relativamente à 
devedora principal, inclusive multas”.

sindiconde
COLUNA

Nosso condominio hoje 

SINDICATO DOS CONDOMÍNIOS DE 
EDIFÍCIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Abrangência: Florianópolis, São José, Biguaçú e Palhoça.
Av. Osmar Cunha, 183 – Ceisa Center, Bloco B – Sobreloja

Telefone: (48) 3333-8677 – e-mail: contato@sindiconde.com.br
Horário de atendimento ao público: 13:00 hs às 17:00 hs

www.sindiconde.com.br
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151MILR$
A PARTIR DE 

PRONTAS
PARA

MORAR

2 DORMS

Valor anunciado ref. ao cond. B. Reg. de Incorp. Nº R/6-51664 – Decoração e mobiliário não fazem parte do projeto. Imagens meramente ilustrativas. 
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