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CRÉDITO HABITACIONAL

MERCADO

Financiamentos de imóveis
populares terão até R$ 33,5 bi do FGTS

D

©ISTOCK.COM / DENPHUMI

e um total de R$ 63,5 bilhões
do orçamento do FGTS (Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço)
para imóveis populares definidos
para 2017, até R$ 33,5 bilhões
serão destinados para concessão
de financiamentos a pessoa física
e jurídica.
A medida será válida para famílias com renda mensal bruta de até
R$ 3,6 mil. A informação consta
na Instrução Normativa (IN) nº 32
do Ministério das Cidades publicada no final de dezembro no Diário
Oficial da União (DOU).
De acordo com a IN, outros R$
5 bilhões serão destinados à execução do Programa Especial de
Crédito Habitacional ao Cotista do
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FGTS, o pró-cotista. O programa é
voltado para a compra de imóveis
novos ou usados com valor de até
R$ 750 mil.
A linha tem como atrativo a taxa
de juros, que é a menor praticada
no mercado.
A IN também informa que 60%
dos recursos do pró-cotista devem
ser destinados para o financiamento de imóveis novos.
Pelo menos R$ 3,5 bilhões serão
para financiamento de imóvel de
valor de venda que não ultrapasse
a R$ 500 mil. A Instrução Normativa permite ainda remanejamento
de recursos entre as cinco regiões
do país conforme a demanda apresentada pelos agentes financeiros.

Informações:

www.cidades.gov.br

E MAIS...

AUMENTA O
CONSUMO DE
ÁGUA EM
CONDOMÍNIOS

C

om a recuperação do nível das
reservas de água, o Governo
do Estado suspendeu racionamento, as multas por alto consumo e o
incentivo a quem não ultrapassasse a meta estabelecida.
Seis meses depois da medida,
estudo da AABIC (Associação das
Administradoras de Bens Imóveis
e Condomínios) aponta um dado
preocupante.
O levantamento observa que as
despesas com água nos condomínios cresceram 20%.
A média passou de R$ 2.635 em
setembro de 2015 para R$ 3.163
no mesmo mês de 2016.
Em setembro de 2015, o valor
gasto pelos condomínios com o
consumo de água representava
7,18% das despesas, no orçamento total, e nos cinco meses
subsequentes a despesa caiu para
6,28% do montante.
Com o fim da crise hídrica, em
abril do ano passado os gastos
com água nos condomínios
voltaram ao patamar de 7% e a
elevação dos custos apresentou
crescimento progressivo desde então, atingindo a média de 7,73%
em setembro do ano passado,
patamar ainda maior do que o de
um ano atrás.
Informações:
www.aabic.com.br
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A Rutter Negócios Imobiliários
é destaque no mercado Internacional
Tradicional no
setor, marca
se consolidou como
referência na
venda, aluguel,
administração de
bens (imóveis) de
médio e alto e
padrão, além do
concorrido segmento
de serviços de
financiamento
imobiliário, no
qual é representante
oficial de
15 instituições
financeiras, sendo
a única do mercado
com esse amplo
leque de opções.

A

Rutter se destaca no mercado
pela habilidade de identificar
as oportunidades e materializar os
desejos dos seus cliente, através de
diversos serviços que oferece desde os segmentos de médio, alto e
altíssimo padrão no Estado de São
Paulo, com regiões estratégicas do
mercado imobiliário como o Litoral Norte (condomínios de luxo),
Alphaville, Tamboré, Zona Sul da
Capital em áreas como Moema,
Campo Belo, Brooklin, Vila Nova
Conceição, Jardins, Itaim, Pinheiros, Ipiranga, Interlagos, Vila Mariana e diversos outros bairros na
cidade da Capital Paulista.
A empresa também conta com
ofertas no Interior Paulista, inclusive
no exterior, sendo representante oficial de imóveis de luxo em Miami.
Filial em Portugal

Após dois anos operando no
mercado americano com produtos
de alto padrão, a Rutter deu início
a seus trabalhos com uma filial em
Lisboa, que tem como objetivo a
identificação de oportunidades de
investimentos em um mercado que
se tornou a “Miami Europeia” para
o Brasil.
Os brasileiros interessados em
comprar imóveis no exterior, seja
para se mudar para outro país ou
para diversificar os investimentos,
têm incluído cada vez mais Portugal no seu radar.
A proximidade cultural e a língua
em comum são apenas alguns dos
fatores que explicam o maior interesse dos brasileiros pelo mercado
imobiliário português.
Também pesam os preços, que

www.revistaqualimovel.com.br

são inferiores ao de outros países
europeus, e o fato de Portugal conceder um visto, válido por cinco
anos, para estrangeiros que compram imóveis acima de €500 mil.
Adriana Rutter, sócio-diretora da
empresa, afirma que a busca por
imóveis portugueses se intensificou
a partir do ano passado.
Analisando o mercado e especialmente as oportunidades de
Portugal, a Rutter irá realizar atendimento exclusivo ao cliente, com
mapeamento das cidades que
apresentam as oportunidades para
quem pretende investir no mercado
português.
Os perfis mais comuns de compradores brasileiros são: pessoas
mais velhas, que já têm filhos formados, casados e querem aproveitar a aposentadoria na Europa;
família jovens que buscam se mudar para o país definitivamente, na
mesma linha dos brasileiros que se
mudam para Miami; e investidores,
que diante da crise na economia
brasileira buscam diversificar os
investimentos.
Economicamente, os preços dos
imóveis no mercado português variam de €3 mil a €6 mil o m² dos
imóveis que vão do médio ao alto
padrão, o que seria um valor similar aos praticados na regiões medias e nobres da capital paulista.
Outro atrativo para quem investe no mercado português é a
concessão de um visto válido por
cinco anos para estrangeiros que
compram imóveis por valores superiores a €500 mil, o chamado
Regime Especial de Autorização
de Residência para Atividade de Investimento em Portugal (ARI). Com

o ARI, o proprietário também pode
solicitar que o visto seja estendido
ao seu cônjuge e filhos dependentes.
Esse documento dá direito à entrada não só em Portugal, mas em
outros países signatários do Tratado de Schengen, um acordo feito
entre 26 países europeus que eliminou o controle de imigração entre
os países membros.
O mercado imobiliário português
se tornou uma válvula de escape
para a crise financeira no Brasil.
Desde que a economia nacional
entrou em queda, a compra de imóveis por brasileiros do outro lado
do Atlântico disparou, levando o
Brasil ao primeiro lugar entre os
países de fora da União Europeia
em volume de investimento nesse
setor em Portugal.

FOTO: DIVULGAÇÃO

IMOBILIÁRIA

RUTTER NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

O DNA da Companhia

Uma empresa perene, inovadora
e de excelência na prestação de
serviços. Este e o tripé que norteia
e sustenta a Rutter Negócios Imobiliários, que coloca em prática suas
ideias e concretiza seus ideais.
A Rutter também se destaca no
mercado pela habilidade de identificar as oportunidades e materializar os desejos dos seus clientes,
através dos diversos serviços como
de venda, locação e administração
de imóveis de médio, alto e altíssimo padrão em São Paulo, com
maior atuação no Litoral Norte
(condomínios de luxo), Alphaville,
Tamboré e na zona sul da Capital
em áreas como Moema, Campo
Belo, Brooklin, Interlagos e diversos
outros bairros da cidade.
A empresa também conta com
ofertas no Interior Paulista e até no
exterior, mais especificamente em

Miami e Lisboa. Sob a batuta de
Adriana Rutter, que já tem 20 anos
de experiência no mercado, a empresa apresenta um alto índice de
comercializações.
“Muito disso se deve ao bom
trabalho feito pela empresa nos últimos três anos, fortalecendo uma
marca de credibilidade no setor,
tendo seu reconhecimento através
dos seus parceiros como os principais bancos do setor e as grandes
construtoras do segmento imobiliário”, complementa a executiva.
Em relação às perspectivas, a Rutter espera manter o crescimento de
20% por ano na parte imobiliária
e ampliar em 100% as operações
financeiras, como afirma Adriana.
“Na parte imobiliária, a retração
do mercado tem gerado um amplo
leque de oportunidades, tanto para
o perfil de clientes que buscam imóvel para moradia como para clientes com perfil de investidor, sendo

SEDE DA RUTTER NA AVENIDA
IBIRAPUERA, 2.907, CONJ. 1302,
EM MOEMA, ZONA SUL
DE SÃO PAULO

www.revistaqualimovel.com.br
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Financiamento

No crédito imobiliário, a Rutter
apresenta as melhores taxas do
mercado com pré-aprovação imediata e com aprovação efetiva em
até 24 horas, dependendo do perfil
do cliente.
Como representante oficial, a empresa solicita poucos documentos
com suporte e assessoria total, desde a análise de crédito até a liberação dos recursos do financiamento.
É possível fazer uma composição
de renda de duas ou mais pessoas
com prazo de pagamento que varia de 1 a 35 anos para imóveis
residenciais e de 1 a 20 anos para
comerciais. O financiamento pode

chegar até 90% do valor do imóvel.
“Dependendo dos casos, podemos chegar até 100% de financiamento, que depende do perfil
do cliente, além de realizar uma
operação financeira ágil, como se
fosse uma venda à vista. A exclusividade de imóveis atrelada ao braço financeiro que a empresa detém
gera um ótimo resultado justamente
no momento que o mercado está na
‘contramão’ ” salienta Adriana.
“Hoje, a Rutter realiza um volume
expressivo de financiamento imobiliário a nível nacional, pois contamos com uma plataforma onde
todos os tramites são online, desde
a consulta e aprovação de crédito
até a emissão do contrato de financiamento”, acrescenta a executiva.
Além do tradicional financiamento imobiliário, a empresa realiza empréstimos com garantia de
imóvel, além do próprio consórcio
imobiliário.
“Quem busca a compra do seu
imóvel, independente de qual seja
a finalidade, conta com a alavancagem financeira que, em muitos casos, e o ponto crítico, que
eventualmente é o que impacta a
concretização da venda, e com
o nosso leque de serviços sempre
temos a melhor solução, garantindo a concretização do negócio e
a fidelização do cliente”, ressalta
Adriana.
A Rutter também apresenta uma
ampla consultoria financeira para
construtores, que buscam realizar
um projeto de qualquer porte, tanto
na viabilidade técnica ou jurídica
do projeto, como na obtenção dos
recursos necessários para viabilidade do empreendimento.

Redes Sociais
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www.rutter.com.br

www.rutterfinanciamentos.com.br

www.rutterrefinanciamentos.com.br

www.rutterconsorcio.com.br

11- 3569-7040
11- 3569-7042
11- 2609-6411
11- 94789-3153

Adriana Rutter,
presidente e fundadora
da Rutter Negócios Imobiliários

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

IMOBILIÁRIA

que para esse perfil contamos com
imóveis já locados que garantem
oportunidade de receita imediata”,
pontua.
Quando falamos em administração de bens (imóveis), a Rutter
objetiva o mais alto nível de satisfação aos nossos clientes, por meio
de excelência no atendimento, soluções administrativas eficientes, com
atendimento e serviços exclusivos.
Não é à toa que a Rutter tornouse uma referência no mercado. No
ano passado, a companhia recebeu o Top Of Mind no segmento
imobiliário, uma premiação para
as marcas top no Brasil pela qualidade e excelência dos produtos e
serviços oferecidos.
Hoje, a empresa é a maior do
seu setor, não em tamanho, mas na
rede de parcerias que vão desde a
comercialização de imóveis como
na parceria com as instituições financeiras.

www.revistaqualimovel.com.br
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DICAS

F

orma de prevenção contra qualquer imprevisto, o seguro residencial é um contrato que garante ao
cliente proteção contra prejuízos no
imóvel causados por qualquer evento
ou risco. Em geral, o contrato cobre
riscos de incêndio, mas também há
outras modalidades de coberturas.
Para obter um bom contrato, especialistas recomendam algumas orientações:
Características e sinistro

Veja as características de cada cobertura, o que é oferecido e quais são
os direitos do contratante. Analise
também a franquia, que é a parcela
do prejuízo suportada pelo segurado
- quantia a ser paga em caso de perda parcial do bem. Pergunte ao corretor como deverá proceder em caso
de sinistro (ocorrência do fato previsto
no contrato) e peça detalhes sobre o
recebimento da indenização.
Indenização

©ISTOCK.COM / BERKAY

Em relação à indenização, a im-

portância segurada é determinada de
forma livre pelo segurado para cada
uma das coberturas contratadas. O
valor representa o limite máximo de
responsabilidade que a seguradora
deve pagar.
Construção

Técnicos lembram que o tipo de
construção e o uso que é dado à unidade definem a contratação. Também
é importante saber que o tamanho do
terreno e a quantidade de cômodos
não influenciam no prêmio.
A instalação de sistemas de segurança e unidades em condomínio fechado podem significar descontos.
A localização, as coberturas contratadas, a importância segurada, o tipo
de construção e do uso do imóvel podem definir no valor da indenização.
Tipos de cobertura

A cobertura principal cobre danos
causados por incêndios, queda de
raios e explosão causada por gás
empregado no uso doméstico e suas
consequências, como desmoronamento, impossibilidade de proteção ou
remoção de salvados, despesas com
combate ao fogo, salvamento e desentulho do local.
Já a cobertura especial ou acessória é disponível normalmente contra
alagamento, quebra de vidros, espelhos e mármores, roubo e furto de
bens, responsabilidade civil familiar e
fidelidade de empregados.
Informações:

REVENDA

Disponível em várias modalidades, o contrato é
uma garantia a eventuais problemas em casas
ou apartamentos

CADERNO

Seguro residencial garante
proteção a imóveis

www.procon.sp.gov.br

15

abre_revenda_ca.indd 15

06/02/17 11:23

16

adrianosilva58_re.indd All Pages

17

13/02/17 11:10

Cobertura Duplex
Na Av. Jurema, no melhor de Moema.

Valor de Venda

R$ 6.900.000,00
Condomínio Baixo

Condomínio Clube com lazer total e restaurante interno exclusivo dos moradores

Equipe de lazer interna com atividades monitoradas para todas as idades, incluindo personal trainer.

Fora de rota, no coração de Moema, próximo a Shopping Center, comércio, padarias, supermercados, bancos, igreja, etc.

430m2
De área útil

4

Suítes

Master com Hidro e Closet

jcbrokers58_re.indd 18

Ambientes Living
Sala de Estar, Jantar e TV

Churrasqueira | Área de serviço | Dependência de empregada | Espaço Gourmet

Condomínio Clube com diversas opções de lazer
Piscina
Jardim
Playground
Espaço Gourmet

3

Quadra Poliesportiva
Sala de Ginástica
Quadra de Tênis
Quadra de Futebol

Salão de Festas
Churrasqueira
Salão de Jogos
Quadra de Squash

Plantão de vendas
(11) 9 9910 2890
www.jcbrokers.com.br

CRECI/SP Nº 27.892J
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INVESTIMENTO SEGURO

ORIENTAÇÃO

Como investir em um segundo imóvel

C

omeçar um novo ano com
maior patrimônio é uma opção
bastante desejável. Contar com
mais uma casa ou apartamento na
praia, no campo ou em qualquer
outro local representa o sonho de
muitas pessoas.
Para investir em um segundo imóvel, é necessário seguir algumas dicas bastante importantes para uma
compra segura e tranquila. Confira
a seguir uma seleção de orientações para adquirir mais uma residência:
Conversar com a família

©ISTOCK.COM / TADAMICHI

O primeiro passo para investir
em um segundo imóvel é conversar
com a família. Afinal, esse é o tipo
de aquisição que deve envolver a
todos, alinhado às necessidades de
cada um.
Muitas vezes, é preciso deixar
claro que todos irão precisar contribuir para que o orçamento doméstico suporte a compra sem maiores
dificuldades. Algumas pessoas acabam se surpreendendo com o poder da ajuda dos filhos e do auxílio
do cônjuge para que tudo dê certo.
Nesse sentido, custos supérfluos
e gastos elevados deverão ser evitados. Alguns hábitos podem ser
substituídos por outros mais baratos, ou até mesmo gratuitos. Assim,
com todos alinhados em prol do
mesmo objetivo, com certeza será
muito mais fácil alcançá-lo.
Elimine as dívidas

Não dá para arcar com os gastos de uma aquisição tão elevada

24
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e, ao mesmo tempo, pagar juros
ou dividendos de eventuais débitos adquiridos. Por isso, o próximo
passo é eliminar todas as dívidas,
caso elas existam.
No caso de quem já tem um financiamento imobiliário, por exemplo, é preciso tomar cuidado.
O peso conjunto de duas parcelas compromete bastante o orçamento.

preço de venda bem mais barato
do que unidades prontas, já que
o empreendimento ainda está em
construção e não pode ser utilizado de imediato pelos compradores.
Além disso, os preços ficaram
mais estáveis e as empresas precisam de capital
para financiar suas
futuras obras.
Então, escolhendo

Garimpe boas oportunidades

Depois de equilibrar as economias e juntar a família no objetivo de investir em um
segundo imóvel, já é

possível começar a garimpar boas oportunidades no setor.
A atual conjuntura pouco segurou de certa forma
os preços no mercado
imobiliário. É possível
encontrar alguns donos e
construtoras oferecendo
bons descontos ou abatimentos na sua proposta.
Pense em imóveis
na planta

Especialistas
oferecem dicas
para quem deseja
investir em mais
uma casa ou
apartamento
de forma segura

uma construtora idônea e de confiança, é possível fazer excelentes
negócios.
Quem fizer uma proposta terá ótimas possibilidades de conseguir um
desconto, facilidades como a extensão do prazo de pagamento ou até

mesmo alguns benefícios extras na
propriedade, como acabamentos
mais requintados, adaptações na
planta ou mais vagas de garagem.
Avalie os financiamentos

Muita gente se esquece disso,
mas os financiamentos também
podem ser usados para investir
em um segundo imóvel.
Bancos particulares, por exemplo, podem facilitar o processo e
oferecer boas taxas de juros para
quem já é correntista há bastante
tempo ou possui estabilidade de
emprego há muitos anos.
Outra alternativa são as instituições financeiras, ainda que
costumem cobrar valores
um pouco mais elevados.

E m b o r a isso não seja o
mais indicado, até mesmo
pessoas que estão pagando
pela compra de um imóvel
na Caixa Econômica Federal podem fazer um segundo
contrato do tipo.
O Governo Federal deseja reaquecer o setor dando
mais acesso à moradia e
estimulando a retomada da
construção civil.
Considere um consórcio

Imóveis na planta podem ser uma excelente
alternativa para se investir
em um segundo imóvel.
Eles costumam ter um

Os consórcios são outra
alternativa que não pode
ser desprezada por quem
deseja investir em um segundo imóvel. Para quem
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não tem pressa, é uma excelente
opção. A grande vantagem dessa
modalidade é que não conta com a
incidência de juros e os participantes do grupo arcam apenas com as
parcelas e a taxa de gerenciamento
da administradora, que não costuma ser muito elevada.
Assim, o comprador aplica seu
dinheiro em uma espécie de poupança, que futuramente será convertida em uma carta de crédito.
Além dos sorteios mensais, há a
possibilidade de fazer um “lance” e
ser contemplado.
Feito isso, o contratante tem a
quantia que precisa na mão e pode
fazer uma oferta, inclusive solicitando descontos e benefícios de quem
compra à vista.
Conte com ajuda especializada

É fundamental contar com ajuda
especializada, tanto para quem
quer adquirir a primeira propriedade quanto para quem deseja investir em um segundo imóvel.
Na hora de buscar uma imobiliária, por exemplo, utilize a internet e
faça uma busca sobre o empreendimento, procurando reclamações
em sites do gênero e a existência
ou não de processos contra a organização. Indicações de amigos, conhecidos e parentes que já fizeram
negócio com a empresa também
são muito bem-vindas.
E faça o mesmo com o corretor
de imóveis. Pegue o nome completo
do profissional e cheque se ele está
devidamente registrado no Creci
(Conselho Regional de Corretores
de Imóveis).
Informações:

www.abmi.org.br

e www.abadi.com.br
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ealizar o sonho de uma casa própria de forma mais acessível e com
a possibilidade de personalizar o local.
Quem adquire um imóvel na planta
acaba comprando uma unidade com
base em um projeto apresentado pela
construtora.
Com facilidades de pagamento,
como o crédito imobiliário, a compra
desse tipo de bem proporciona algumas vantagens. Veja a seguir quais
são os principais benefícios na aquisição de um imóvel na planta:
Preço

Geralmente, o imóvel na planta é
mais barato que o já pronto. E quanto
antes for feita a compra, melhores serão as condições de negociação com
a construtora. Isso se dá, basicamente, pela necessidade de aguardar a
conclusão da obra para poder tomar
posse do imóvel.
Valorização
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À medida que a obra avança, o
imóvel na planta vai sendo valorizado. Não é raro essa valorização superar os 20% depois da obra pron-

ta. Além disso, os imóveis ainda em
construção têm projetos mais modernos, mais adequados às necessidades
das famílias de hoje, como vagas de
garagem, automação, área de lazer
e equipamentos de segurança mais
modernos. Por essa razão, para quem
compra um apartamento pensando
no investimento, optar pelo imóvel na
planta é uma ótima alternativa.
Customização

Dependendo da construtora e do
projeto da obra, quando se compra
um imóvel na planta é possível solicitar algumas alterações, como redimensionar algum cômodo ou escolher
as vagas de garagem, por exemplo.
Menos manutenção

Por se tratar de um apartamento
novo, o risco de problemas como o
mau funcionamento dos sistemas elétrico ou hidráulico ou falha nas tubulações é bem menor. Provavelmente,
o comprador levará um muito tempo
até ter gastos com a manutenção do
imóvel novo, além da garantia de três
anos para vícios aparentes e cinco
anos para vícios ocultos.

Informações:

www.abmi.org.br e

www.abadi.com.br

CADERNO

As vantagens de comprar
um imóvel na planta
R

LANÇAMENTOS

CASA PRÓPRIA
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PRONTO PARA MORAR
ENCANTE-SE PELO APARTAMENTO MOBILIADO*
NA TORRE MAIS CHARMOSO DE JUNDIAÍ.
PELO PREÇO QUE VOCÊ COMPRARIA UM APARTAMENTO EM SP, COMPRE O DOBRO DE ESPAÇO NO ALTA VISTA.

Foto do Local

DE 128 M2 A 289 M2
61%
abaixo
da média

MÉDIA: R$ 14.980

VISITE O STAND
E SAIBA MAIS:

R$ 20.300

R$ 20.000

R$ 17.500

R$ 14.400

R$ 12.820

R$ 12.800

R$ 12.500

R$ 12.200

s
e regra
Conform EF
da C

R$ 22.700

FGTS

R$ 24.500

O

ITAIM
BIBI

VILA NOVA
CONCEIÇÃO

VILA
OLIMPIA

JARDINS

MOEMA

BROOKLIN

PINHEIROS

VILA
MADALENA

PERDIZES

CAMPO
BELO

AV. 9 DE JULHO, 3311

Realização

R$ 5.800

IZE
UTIL
SEU

Fonte: Pesquisa de Mercado - Fernandez Mera/Jan. 2017

COMPARE OS PREÇOS DO M 2 ENTRE O ALTA VISTA E
OUTROS EMPREENDIMENTOS EM ALGUNS BAIRROS DE SP.

JUNDIAÍ
(ALTA VISTA)

AO LADO DO JUNDIAÍ SHOPPING

11 4115-7986

Intermediação

Acesse e
saiba mais

ALTAVISTAJUNDIAI.COM.BR

TDSP Alta Vista I Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Incorporação registrada sob R.303.707 R.14 da matrícula 103.066. TDSP Alta Vista II Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Incorporação registrada
sob R.13 da matrícula 103.065 do 1º Registro de Imóveis de Jundiaí, em 14/08/2012. TDSP Alta Vista IV Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. A metragem já inclui depósito privativo no pavimento ou no
subsolo, consulte. Os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem contratados na data da personalização, posteriormente agendada por cada comprador. Churrasqueira, Divisória de vidro, Coifa, Tampo,
Cuba e Torneira do Terraço Gourmet são opcionais e não estão inclusos no memorial descritivo. Todas as perspectivas artísticas são meramente ilustrativas. Os móveis e utensílios são propostas de decoração,
de dimensões comerciais, não sendo parte integrante da unidade autônoma e áreas comuns do empreendimento. As áreas comuns do empreendimento são entregues equipadas e decoradas de acordo com
o projeto de decoração. Os materiais de acabamento são entregues conforme o memorial descritivo. *Apartamento mobiliado: pisos, armários planejados, geladeira e cooktop. Fernandez Mera Negócios
Imobiliários. Rua Anchieta, 615 - Jundiaí/SP - CEP 13201-804 - Creci: 17.630 - J.
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CASA & DECORAÇÃO

AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS

Luminárias de cerâmica dão estilo

a ambientes internos e externos

D

espaços, sendo feitas 100% a mão.
Entre os destaques estão os pendentes Soleil, com 24,5cm por
32,5cm; e o Sapinus (na foto), também composto por aço cromado,
48cm por 27cm. Cada item tem
cabo de 120cm.
Informações:

www.geoceramica.com.br

FOTO: DIVULGAÇÃO

e design moderno e charmoso,
uma série de luminárias proporcionam requinte, sofisticação, praticidade e estilo a ambientes internos
e externos.
Produzidas em cerâmica pela fabricante Geo Luz & Cerâmica e o
designer Maurício D’avila, as peças
estão disponíveis em vários modelos
que combinam com os mais diversos
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MUDE JÁ

(1)

Vista aérea do local

PARA O SEU NOVO APARTAMENTO, NO MELHOR DA ZONA SUL, A 450m DO METRÔ.

9.000m2 destinados ao bem-estar e ao lazer, com 79% de áreas livres.

88 e 91m²
(4)

4,50m

3 DORMS (1 SUÍTE) TERRAÇO
2 OU 3 VAGAS + DEPÓSITO

• Gerador de emergência nas áreas comuns
• Ar-condicionado(3)

USE SEU FGTS

Foto do living do apartamento decorado

CONHEÇA O DECORADO NA TORRE
Intermediação:

triumpho.com.br

Financiamento:

(2)

Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 400.
Participação:

Realização:

5terre.com.br

5012-8033

A empresa Jequitibá Empr. Imobil. SPE Ltda. tem em seu contrato social a Sergus Construções e Comércio Ltda. como sócia - Alameda Juruá, 477 – Alphaville – Barueri/SP – (11) 4688-7300 – www.sergus.com.br – Projeto aprovado pela PMSP - Alvará de
Aprovação e Execução de Edificação Nova nº 2011/38603-00 – Incorp. Registr. R02 na Matrícula nº 170.178 no 8º RI da Comarca de São Paulo – (1) Certificado de Conclusão – Habite-se nº 2016-81976-00, expedido pela PMSP em 06.06.2016. (2) Utilize seu
FGTS dentro das novas regras do Conselho Curador de FGTS/CAIXA à época da assinatura do financiamento. (3) Conforme memorial descritivo, ponto de energia no terraço para instalação, pelo comprador, de sistema de ar-condicionado tipo “Split” para
atender exclusivamente aos três dormitórios. (4) Inclui área do Depósito Privativo. Intermediação: Triumpho – www.triumpho.com.br – Creci 10.091-J.
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MERCADO

FONTE E GRÁFICOS: FIPEZAP

por Luciano

LEVANTAMENTO

Emiliano

Preço médio de imóveis teve leve
alta de 0,57% em 2016

Informações:

www.fipe.org.br

e www.zapimoveis.com.br

Variação no país ficou bem aquém da inflação oficial. Em SP,
unidade custou em média R$ 8.641/m2 na conclusão do ano

©ISTOCK.COM / GODS_AND_KINGS

R

eferência no mercado imobiliário nacional na apuração do
preço médio dos imóveis residenciais, o Índice FipeZap apresentou
em 2016 uma leve alta acumulada
de 0,57% no país.
Tanto no exercício anterior como
em dezembro (+0,13% sobre um
mês antes) o indicador oscilou bem
abaixo da inflação oficial, o IPCA
(Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo), estimada em
+0,41% para dezembro e +6,40%
para o ano passado, conforme previsão do Boletim Focus do Banco
Central (BC).
Com o resultado, o valor do
imóvel reportou uma redução real
(quando a taxa é menor que a infla-
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ção) de 5,48%. Ao final de 2016,
o preço anunciado dos imóveis ficou em média a R$ 7.662/m2.
Os cálculos são da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) em parceria com o portal Zap
Imóveis.
Das 20 grandes cidades brasileiras, apenas 4 apresentaram unidades mais acessíveis, sendo que
todas registraram queda real.
Em dezembro, 7 dos 20 municípios analisados contabilizaram
unidades mais em conta ante novembro. Somente Belo Horizonte
(+0,99%) obteve variação acima
da inflação, enquanto que Recife
(+0,41%) teve o mesmo desempenho do IPCA.

www.revistaqualimovel.com.br

Destaques

No acumulado do ano, as maiores valorizações ocorreram em
Curitiba (+4,78%), Belo Horizonte
(+4,74%) e Florianópolis (+4,67%).
Já as cidades que apuraram
maior barateamento das unidades
no mesmo intervalo foram Goiânia
(-2,67%), Rio de Janeiro (-2,08%) e
Niterói (-1,76%).
Apesar da redução dos preços
no acumulado de 2016, o Rio manteve a liderança dos imóveis mais
valorizados do Brasil, com média
de R$ 10.214/m2 no encerramento do exercício. Em seguida, apareceram São Paulo (R$ 8.641/m2)
e Distrito Federal (R$ 8. 497/m2).

Por outro lado, os municípios com
menor valor médio foram Contagem (R$ 3.603/m2) e Goiânia (R$
4.097/m2).
Cidades paulistas

Na capital paulista, o Índice FipeZap anotou um ligeiro aumento
de 0,41% no acumulado de 2016.
Com desempenho melhor, Santos computou alta de 1,03%, para
um valor médio de R$ 5.161/m2.
Já em Campinas, o aumento foi de
0,70%, a R$ 5.422/m2.
No Grande ABC, São Caetano
do Sul foi o grande destaque, com
a maior elevação anual (+2,25%)
e a maior valorização (média de

R$ 5.978/m2). Em São Bernardo
do Campo reportou acréscimo de
2,25%, para R$ 4.899/m2. Já em
Santo André, o incremento foi de
2,08%, para R$ 5.243/m2.
Bairros

Localizada na zona sul, a Vila
Nova Conceição manteve-se como
o bairro paulistano mais valorizado, com imóveis a R$ 15.963/m2,
quantia 84,7% acima da média da
cidade.
Na sequência, figuram Jardim Europa (R$ 14.934/m2), Jardim Pau-

listano (R$ 14.274/m2), Itaim Bibi
(R$ 13.234/m2) e Vila Olímpia (R$
12.370/m2).
Na outra ponta da tabela, os
bairros com as unidades mais baratas de São Paulo em dezembro foram Cidade Tiradentes (R$ 2.972/
m2), Itaim Paulista (R$ 3.542/m2),
Guaianases (R$ 3.675/m2), Artur
Alvim (R$ 3.904/m2) e Capão Redondo (R$ 4.136/m2).
Em termos nacionais, o Rio também lidera com os bairros mais
valorizados. O Leblon continua na
primeira posição do segmento, com
R$ 21.608/m2, seguido por Ipanema (R$ 20.179/m2), Lagoa (R$
17.996/m2) e Gávea (R$ 17.238/
m2).

www.revistaqualimovel.com.br
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O

s primeiros meses do ano são
característicos pelas altas temperaturas, feriados prolongados e
férias. E o destino predileto para muitos são as praias. O Litoral Paulista
possui 622km de extensão, sendo
428km de praias. Para saber a condição das águas litorâneas, a Cetesb

BERTIOGA

UBATUBA

Boraceia – própria

Domingas Dias –

Enseada – própria

própria

Guaratuba – própria

Dura – própria

São Lourenço – própria

Enseada – própria

ILHABELA
Armação – própria
Barreiros – própria
Curral – própria
Engenho D’Água – própria
Feiticeira – própria
Grande – própria

Félix – própria
Grande – própria
Iperoig – própria
Itaguá – imprópria
Itamambuca – própria
Lagoinha – própria
Lázaro – própria

SÃO

SEBASTIÃO
Arrastão – própria
Baleia – própria
Barequeçaba – própria
Boiçucanga – própria
Boraceia – própria
Camburi – própria
Camburizinho – própria
Cigarras – própria
Deserta – própria
Engenho – própria

Maranduba – própria

Grande – própria

Itaguaçu – própria

CARAGUATATUBA

Juqueí – própria

Itaquanduba – própria

Capricórnio – própria

Jureia – própria

Julião – própria

Centro – própria

Maresias – própria

Perequê – própria

Cocanha – própria

Paúba – própria

Pinto – própria

Indaiá – própria

Pontal da Cruz – própria

Portinho – própria

Lagoa Azul – própria

Porto Grande – própria

Saco da Capela – própria

Martim de Sá – própria

Prainha – própria

Sino – própria

Massaguaçu – própria

Preta – própria

Siriúba – própria

Mococa – própria

Preta do Norte – imprópria

Viana – própria

Palmeiras – própria

Saí – própria

Pan Brasil – própria

Santiago – própria

Porto Novo – própria

São Francisco – própria

Prainha – própria

Toque – própria

Tabatinga – própria

Una – própria

Ilha das Cabras – própria
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(Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo) disponibiliza em seu site
um boletim semanal de qualidade balneária. Veja a seguir a situação de
cada local e se estão apropriadas ou
não para banho. A análise foi realizada no final da primeira quinzena
de janeiro:

CADERNO

Confira a qualidade das
praias do Litoral de São Paulo

32
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Informações:

Guaecá – própria

www.cetesb.sp.gov.br

LITORAL E INTERIOR

LITORAL NORTE
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GLAUCIO GONÇALVES

N

de usinas de reciclagem instaladas
no país. Em 2010, é criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos nº
12.305 - um novo marco no setor
de resíduos de construção, dando
nova força à correta gestão e reciclagem de RCD. Uma pesquisa
desenvolvida pela Abrecom em
2014/2015 destaca que em cidades de médio e grande portes os
resíduos originados de construções
e demolições representam de 40%
a 70% de todos os sólidos nas cidades brasileiras, cujo destino incorreto traz prejuízos econômicos,
sociais e ambientais.
A pesquisa alerta que, no Brasil,
a disposição irregular desse material tem causado enchentes, perda
de infraestrutura de drenagem por
entupimento de galerias e assoreamento de canais, proliferação de
vetores, poluição e aumento desnecessário dos custos de administração pública. Abordar, portanto,
o desenvolvimento sustentável na
construção civil é tornar imprescindível a utilização de aspectos
mínimos para a sobrevivência não
somente para as empresas, sob o
ponto de vista do mercado, como
também do compromisso social
e de toda a humanidade.

*Glaucio Gonçalves é graduado em
Arquitetura e Urbanismo e pós-graduado
em Administração de Empresas para
engenheiros e arquitetos pela FAAP - atua
há 21 anos no mercado, destacando-se
por desenvolver projetos de arquitetura e
design de interiores para áreas
residenciais e comerciais. Em 2014, deu
início às atividades do escritório Glaucio
Gonçalves Arquitetura e Design. Já reúne
mais de 300 projetos realizados, atuando
nos mercados nacional e internacional
(Angola). Em 2015, foi premiado como
personalidade do ano - destaque
arquitetura e design - pela Associação
Brasileira de Liderança.

Informações:

www.glauciogoncalves.com
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úmeros registrados em 2008
sobre o impacto causado
pelos Resíduos de Construção e
Demolição (RCD) apontavam um
desperdício de 50% dos materiais
de construção, sendo que 25% se
transformavam em resíduos e 25%
eram utilizados na recuperação da
geometria do edifício. Pouca coisa
mudou de lá para cá.
Os canteiros de obras continuam
sendo responsáveis pelo aumento
do volume de resíduos e pelos impactos que causam ao ambiente - e
uma das principais razões é que
continuam sendo despejados em
lugares inadequados.
Porém, desde 2011, quando
foi criada a Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos
da Construção Civil e Demolição
- Abrecom, a entidade vem se posicionando como representante do
setor de reciclagem de entulho no
aperfeiçoamento de projetos, leis
e programas, visando reutilizar e
reciclar o RCD gerado.
Com a publicação da resolução
nº 307 do Conama - Conselho
Nacional do Meio Ambiente, que
estabelece que os geradores são
responsáveis pelos resíduos gerados, houve uma
aceleração no surgimento

FOTO: AQRUIVO PESSOAL

ARTIGO

Sustentabilidade e o mercado
imobiliário - o que mudou nos últimos 10 anos?

34

qmercado07_mt.indd 34

www.revistaqualimovel.com.br

06/02/17 12:11

2017
Carnaval
Pacote mínimo de
5 diárias R$10.000

Diárias

Feriados

exceto feriados

Mínimo de
3 diárias
R$1.200/dia

pacote mínimo de

3 diárias
R$1.000/dia
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Para maiores informações:
Tel (11) 3024-9507 com Uly
Não aceitamos animais de estimação e é proibido fumar em qualquer
dependência da casa. A casa é para uso pessoal e familiar, portanto, não
alugamos para eventos, festas ou para grupos de pessoas.

hitoshi Fevereiro 2017_A.indd 35

Somente para não fumantes!
(100% non-smoking house)

06/02/17 18:46

NOVA REFERÊNCIA

MERCADO

Abecip lança novo indicador do mercado imobiliário

E

©ISTOCK.COM / ROBERTHYRONS

Nova
referência
do setor,
IGMI-R
é calculado
com base
em laudos
de imóveis
financiados
pelos
bancos em
todo o país
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+0,04%

-2,48%

-2,64%

-0,09%

-3,81%

-3,75%

-0,06%

-3,53%

-3,47%

+0,04%

-2,31%

-2,91%

-0,42%

+1,20%

+0,87%

-0,14%

+0,47%

+0,06%

+0,39%

-1,49%

-1,64%

+0,01%

-1,48%

-1,56%

-2,91%

-3,98%

-2,34%

-2,47%

m parceria com o Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getúlio Vargas
(FGV-IBRE), a Abecip (Associação Brasileira
das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança) lançou um novo indicador, que será
uma nova referência para o setor de imóveis
no país.
O IGMI-R Abecip (Índice Geral do Mercado Imobiliário Residencial) é calculado com
base em cerca de 1,5 milhão de laudos de
unidades financiadas pelos bancos.
Segundo a associação, o índice surgiu da
necessidade de indicadores de preços de ativos no Brasil.
Nos Estados Unidos, país de grande dimensão territorial e grande mobilidade da
população , tem o índice Case-Schiller, que
calcula as transações no setor. Outros países
buscam alternativas para fazer esse tipo de
cálculo.
A Abecip também destaca que o IGMI-R
tem como finalidade fornecer o valor mais
próximo possível da realidade para a comercialização do imóvel.
São considerados dados como localização, área da unidade, características da
vizinhança, qualidade do material utilizado
no acabamento, número de dormitórios, entre outros itens. A periodicidade é mensal,
com informações sobre residenciais de mais
de 4 mil municípios espalhados por todo o
país. Novas cidades também farão parte da
pesquisa de forma gradativa.
Preços mais acessíveis

De acordo com o IGMI-R, no intervalo de
12 meses até novembro o preço médio ficou
2,47% mais acessível no país. Mesmo assim,
no penúltimo mês de 2016 o indicador ficou
estável frente a outubro.
São Paulo apresentou variação positiva
em novembro na mesma comparação, após
11 meses de quedas consecutivas. Recife,
Curitiba, Porto Alegre e Salvador também
registraram pequenas elevações.
Informações:

www.abecip.org.br
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O MELHOR DE BERTIOGA
BEM PRÓXIMO DA RIVIERA
DE SÃO LOURENÇO

CON
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KIT/BRINDES2 e 3 dorms. com suíte • Mais de 15 itens de lazer • Varanda Gourmet
APARTAMENTOS A PARTIR DE 75,62 M²

NDE
KIT/BRI
L
ESPECecIoArado
d
Visite o e o seu
e retir

Planta Tipo com 79,01 m²
Plantão de vendas
13

3317-8546 | 3317-3230
11 94144-3230

Visite o decorado no local

Construção e Incorporação

Av. Anchieta, 1.636 - Ao lado do Posto BR, fundos para
a Rua Prudente de Moraes, 23 – Centro - Bertioga/SP
www.torresdebraga.com.br

Registro de Incorporação sob o nº 03 da Matrícula 84.316 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Santos. As imagens são meramente ilustrativas. O empreendimento será
entregue conforme Memorial Descritivo. A vegetação a ser entregue será composta por plantas em formação. Os móveis e objetos de decoração não fazem parte do imóvel.
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MERCADO

Qualidade de vida e
belezas naturais de Bertioga
Além de belas
praias e
preservação
ambiental,
cidade é a
de maior
valorização
imobiliária
entre as 100
principais do país

CRESCIMENTO
EM NÚMEROS

FOTOS: DIVULGAÇÃO

D

e acordo com um estudo realizado pela Firjan (Federação
das Indústrias do Rio de Janeiro),
Bertioga é a segunda cidade com
maior desenvolvimento socioeconômico da Região Metropolitana da Baixada Santista, segundo
a edição mais recente do índice
Firjan de Desenvolvimento
Municipal (IDFM), que considera
as áreas de emprego e renda,
educação e saúde.
Com pontuação considerada
elevada, com 0,8157 em uma
escala de 0 a 1, o município
ficou atrás apenas de Santos na
região.
De 2010 a 2015, o município foi
o que mais cresceu, com alta de
16,2% no período, segundo dados da Seade (Fundação Sistema
Estadual de Análise de Dados).

P

aisagens fascinantes marcadas
por muito verde e belas praias.
Desfrutar de lazer e bem-estar em
contato com a natureza, excelente
infraestrutura urbana e muita qualidade de vida. Essas são algumas
características de Bertioga, um paraíso ideal para quem deseja passear e até morar bem.
Localizada a apenas 80km da
Capital, a cidade é uma estância
balneária, sendo um dos lugares
mais encantadores do litoral brasileiro. Para quem deseja relaxar em
um ambiente calmo e cenários naturais estonteantes, Bertioga é um
destino perfeito.
O local oferece opções para
todos os públicos, como famílias,
grupos de amigos e para quem curte trilhas e esportes náuticos e de
aventura. Bertioga também se destaca por alinhar preservação natural e progresso. Não é à toa que o
município se consolidou como um
local bom para se viver, visitar e
investir. Não faltam bares e restaurantes badalados, shopping center,
comércio e serviços variados e escolas de qualidade.

os surfistas, enquanto São Lourenço
e Guaratuba, próximas a condomínios e com infraestrutura, atraem
famílias com crianças.
Uma das praias mais badaladas
é a Enseada, que fica no Centro
Comercial, sendo a primeira a ter
sua orla reurbanizada com o projeto do renomado arquiteto Ruy
Ohtake.
Outro destaque é a praia de Boraceia, porta de entrada para o Litoral Norte, com 5km de extensão.
Na divisa com o município de São
Sebastião, fica uma aldeia com cerca de 500 índios da etnia Guarani.
O local pode ser visitado. Vale a
pena conferir os nativos produzindo artesanato e promovendo sua
cultura com apresentações musicais, danças e culinária típica.
Para relaxar, uma sugestão bastante apreciada é o passeio de
escuna. As embarcações partem
do Píer de Bertioga e circulam por
praias e ilhas, com paradas para
banhos.
Os visitantes podem curtir cenários deslumbrantes na praia de
Iporanga e outras belas praias na
região da Serra do Guararu.

Praias
Outras atrações turísticas

Certificada como Município
Verde Azul, Bertioga mantém um
alto padrão de qualidade em suas
praias.
A cidade conta com 33km de
praias ideais para o banho de mar
com a família e para o turismo de
acessibilidade, além de points ideais para vários esportes náuticos.
Algumas, como Itaguaré, reúnem

A preservação ambiental é outro
ponto forte de Bertioga, com rica
variedade de espécies vegetais nativas e fauna. Para desfrutar da natureza, duas opções bastante atrativas são a Trilha de Guaratuba e a
Trilha D’Água. Com cerca de 960
visitantes entre dezembro e março,
as duas sugestões proporcionam a

moradores e turistas experiências muito agradáveis, como
banho de rio e de cachoeira e
paisagens naturais deslumbrantes. Outra boa opção de lazer
é a Trilha Garganta do Gigante, que conta com três piscinas
naturais e uma cascata, sendo
cerca de três horas de caminhada pela mata e duas de canoagem.
Um dos cartões postais da
cidade é o impotente Forte de
São João, no entorno do parque
dos Tupiniquins. Construído pelos colonizadores portugueses
em 1547, a fortaleza é a mais
antiga do Brasil. Bem conservada, exibe paredes originais e
abriga uma mostra permanente
de armas e ocas indígenas. Já
quando o assunto é gastronomia, Bertioga é um prato cheio
para quem gosta de comer
bem. A cozinha caiçara está
presente desde pratos mais simples, em um almoço executivo e
até em grandes eventos, como
Festival da Tainha (nos meses
de julho) e o Festival do Camarão na Moranga (em agosto).
Desenvolvimento urbano

Com tantos atrativos naturais
e culturais, Bertioga tem atraído
e novos moradores, interessados em bem estar e qualidade
de vida.
A cidade é a de maior crescimento demográfico do Estado
e com a maior valorização imobiliária entre as 100 principais
do país, segundo recente pesquisa da revista Exame.
O rápido desenvolvimento
da cidade se reflete na crescente verticalização, com volume
maior de edifícios.
Assim como em diversos seg-

mentos na região, o mercado
imobiliário tem sido alvo de
crescentes investimentos, tornando a cidade um dos principais destaques imobiliários do
Estado, com vários lançamentos de empreendimentos.
Um exemplo disso é o Torres
de Braga Residencial, o maior
projeto de Bertioga, atualmente.
Lançamento da Henriques
Empreendimentos Imobiliários,
construtora, presente há 11
anos no município, o residencial está em fase de construção, com entrega prevista para
2018. Localizado na avenida
Anchieta, o futuro condomínio
fica bem perto da praia, com
acesso às facilidades da cidade. Com quatro torres em uma
área de mais de 12 mil de m2,
o empreendimento terá mais de
400 unidades com sete opções
de planta que vão de apartamentos de 2 dormitórios a coberturas de 3 quartos. A estrutura de lazer é completa e ideal
para a diversão e comodidade
dos moradores, sendo um resort para toda a vida. São quatro piscinas, quadra esportiva,
quiosques gourmets, salões de
jogos e de festa, cinema, entre
outros itens.
“Frequentamos a cidade de
Bertioga há mais de 30 anos.
Nesse tempo, acompanhamos
o desenvolvimento da cidade
e resolvemos investir. Há mais
de 10 anos, nossa construtora
está lançando empreendimentos e condomínios na região, os
quais sempre tiveram excelente
aceitação do mercado. Hoje, o
Torres de Braga é nossa maior
aposta!”, ressalta o engenheiro
civil Antonio Henriques, executivo da construtora.
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Pesquisa apresenta bairros com maior
valorização de São Paulo no ano
A região central
foi a mais
positiva. Entre
as áreas, a
Bela Vista
foi a que
acumulou
maior alta,
cerca de 5,4%

VILA
MADALENA:
valorização
de 4,2%, para
R$ 10.979/m²

LAUZANE
PAULISTA:
valorização de
3,9%, para
R$ 6.569/m²

ITAIM
BIBI:
valorização de 1,8%,

CASA VERDE:
valorização
de 3,1%,

com avanço de
R$ 12.714/m²

a R$ 6.911/m²

VILA OLÍMPIA:
valorização de 1,3%,
de R$ 11.704/m²

valorização
de 3%, para
R$ 6.348/m²

CENTRO

ara conhecer os bairros que
apresentaram maiores altas de
preço médio dos imóveis disponíveis para venda, a plataforma Imovelweb, uma das maiores do segmento imobiliário do país, realizou
um levantamento com dados sobre
o valor das unidades residenciais
disponíveis para compra na capital
paulista.

De acordo com o estudo, o preço
dos espaços chegou em torno de
R$ 6.023/m2 na cidade, salto de
0,1% sobre a mesma etapa de um
ano antes e alta de 0,5% o acumulado do ano.
Ainda de acordo com o balanço,
o Centro foi a região mais positiva
em termos de apreciação.
Destaque para a Bela Vista, que

VILA MARIANA:
valorização de 2,2%,
por R$ 9.716/m²
PARAÍSO:
valorização de 1,9%.
pode sair a R$ 9.599 m²

TATUAPÉ:
valorização de 2%,
a R$ 7.121/m²

SAÚDE:
valorização de 1%,
para R$ 8.198 m²

IPIRANGA:
valorização de 1,8%,
a R$ 7.908 m²

SUL

NOROESTE

acumulou maior elevação, cerca
de 5,4%. Outros bairros mostraram
excelente relevância, como Vila
Madalena (+4,2%); Piqueri (4%) e
Lauzane Paulista (3,9%).
Para saber mais sobre os imóveis
mais valorizados por região, o Imovelweb fornece o preço médio conforme cada bairro com os valores
mais elevados. Confira:

VILA FORMOSA:
valorização de 2,2%
para quem paga
R$ 6.288/m²

TUCURUVI:

ZONA
OESTE

©ISTOCK.COM / KHVOST / ROBUART
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LESTE

CENTRO
-SUL

SUDESTE

NORDESTE

BELA VISTA:
valorização de 5,4%,
a R$ 8.577/m²

PIQUERI:
valorização de 4%,
a R$ 6.294/m²

CAMPO LIMPO:
valorização de 2,6%,
a R$ 4.708/m²

CIDADE LÍDER:
valorização de 2,2%,
a R$ 4.511 m²

ACLIMAÇÃO:
valorização de 2,9%,
para R$ 8.514/m²

FREGUESIA DO Ó:
valorização de 3%,
para R$ 6.167/m²

INTERLAGOS:
valorização de 1,4%,
para R$ 6.213/m²

ITAQUERA:
valorização de 1,9%,
para R$ 4.462 m²

SANTA CECILIA:
valorização de 2,4%,
a R$ 8.150/m²

JARDIM IRÍS:
valorização de 2,1%,
a R$ 5.943/m²

PANAMBY:
valorização de 0,7%,
a R$ 7.352/m²

VILA MATILDE:
valorização de 1,6%,
a R$ 5.765 m²
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Mercado imobiliário de Miami
está otimista com governo Trump
Novo presidente
pode ser favorável
para o setor, que
deverá continuar
atraente para
brasileiros

E

m 2016, o mundo ficou atento
às eleições presidenciais nos Estados Unidos. E a vitória de Donald
Trump não deverá afetar o mercado imobiliário norte-americano.
Para alguns empresários do setor
de Miami, o governo do magnata
repulicano poderá ser favorável
para a indústria de imóveis nos
EUA em um futuro próximo.
A redução da carga regulatória
e a reestruturação e
reforma do sistema
tributário serão grandes aliados do segmento.

“O mercado imobiliário dos Estados Unidos continuará atraente
para os investidores brasileiros.
Incentivos fiscais são extremamente
importantes para iniciar um projeto, especialmente no mercado imobiliário de luxo. Acreditamos que
o Trump vai diminuir os impostos e
flexibilizar o regulamento rigoroso
que os bancos enfrentam na administração atual, fazendo com que
o mercado de imóveis fique ainda
mais atraente”, declara Reid J. Bo-

ren, sócio da construtora Two Roads Development, especializada em
projetos de luxo.
Interesse dos brasileiros

Para especialistas, o setor de
imóveis deverá continuar a atrair
os investimentos internacionais no
governo de Trump, principalmente
no segmento de alto padrão.
Com a melhora da paridade cambial do real frente ao dólar, os brasileiros continuam sendo destaques
entre os compradores estrangeiros,
como ressalta Boren.
“O mercado imobiliário americano, especialmente em Miami, vem
sendo um bom investimento para os

brasileiros e continuará assim por
um tempo. A força do dólar americano é vantajosa porque agrega
valor e traz segurança para os investidores do Brasil. Miami, por
exemplo, é um dos lugares mais receptivos para os latino-americanos
nos Estados Unidos, os brasileiros
adoram, é seguro e tem uma ótima
infraestrutura”, complementa o executivo.
Atualmente, os brasileiros procuram por imóveis de alto padrão no
estado norte-americano da Flórida
como segunda residência. Facilidades de pagamento, taxas de juros
baixas, valorização segura, preços
similares e, em muitos casos, até
mais acessíveis que bairros nobres
de São Paulo e Rio de Janeiro são
algumas vantagens na compra de
uma casa ou apartamento nos EUA
que aumentaram o interesse de brasileiros nos últimos anos.
“Posso falar com base nos projetos que administramos em Miami,
tanto o Biscayne Beach quanto o

Elysee, que os brasileiros estão
entre os principais compradores
internacionais. É um mercado prioritário, tanto que quando estavamos
projetando o Elysee, nós levamos
em consideração o perfil do comprador brasileiro, que gosta de espaços amplos, privacidade e boa
localização”, explica Boren.
Recomendações

Para quem deseja comprar um
imóvel nos EUA, o interessado deve
tomar alguns cuidados básicos.
Especialistas orientam que é necessário definir o que deseja - um
imóvel para morar em tempo integral ou como segunda residência,
se deseja obter renda, se prefere
um espaço comercial, casa ou apartamento, qual o poder de compra e
se irá financiar ou não. “É muito importante procurar imóveis com uma

boa localização, de preferência
nas regiões que tenham apresentado altos indices de desenvolvimento nos últimos anos. Em Miami, a
região que mais têm avançado nesse sentido é Biscayne Bay, de frente
para a baia. Edgewater também
tem uma ótima localização, dispõe
de vias de acesso que se conectam com várias partes da cidade,
onde é possível ir facilmente para
o aeroporto, shoppings, praias,
restaurantes e o centro. Tomamos a
decisão certa ao escolher Edgewater para construir o Elysee”, acrescenta Boren.

©ISTOCK.COM / MEINZAHN
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Informações:

http://tworoadsre.com

e https://elyseemiami.com
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REFORMAR

DICAS DE REFORMA

Soluções rápidas eficientes
para reformar a casa

©ISTOCK.COM / SERGEY_NIVENS

Confira dicas
simples e práticas
de especialista
para reformular
o imóvel
selecionadas por
especialista em
design de
interiores
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ara aproveitar bem 2017 muitas pessoas já começaram a
planejar reformas rápidas e até
mudanças.
Para esquematizar uma reforma eficiente e em um tempo
reduzido, é necessário um planejamento claro, com objetivos
definidos, principalmente quando
não há muito tempo disponível
para esperar a obra ser concluída.
Não é possível criar uma estimativa de tempo, já que há vários
fatores como tamanho do imóvel,
quantidade e níveis de reparos.
O ideal para esse tipo de situação é optar por soluções rápidas
e que não façam muita sujeira ou
gerem muito entulho.
“Reparos de gás e hidráulica
demandam mais tempo de projeto e execução. Em alguns casos é
necessário o nivelamento do contrapiso para instalação dos pisos,
seja cerâmico, pedras ou madeira e isso pode levar mais tempo”,
alerta a designer de interiores
Tássia Pereira.
Para obter um bom resultado, a
especialista selecionou cinco dicas
eficientes e com soluções rápidas.
Confira:
1) Avalie as condições
do imóvel

Antes de qualquer coisa, é necessária uma avaliação geral das
condições dos pisos e revestimen-

www.revistaqualimovel.com.br

tos de paredes para avaliar se há
a necessidade de trocá-los.
Caso a intervenção seja apenas
estética e não estrutural, é possível que tudo seja concluído em
um tempo reduzido.
2) Cuide do orçamento

É preciso que haja um planejamento detalhado das intervenções necessárias no imóvel, isso
evita imprevistos e gastos extras.
Os orçamentos iniciais podem
ser mais simples e itens decorativos, como quadros e espelhos,
por exemplo, podem ser comprados após a conclusão da reforma, não atrapalhando o tempo
previsto para mudança e nem
comprometendo os gastos iniciais
com a reforma.
3) Não adie detalhes
importantes

Caso seja necessário que haja
intervenções construtivas, como
novos pontos elétricos e troca de
revestimentos cerâmicos, o ideal é
que o profissional contratado comece a reforma por aí.
Por conta do acúmulo de entulho e sujeira, não é indicado
começar com isso no meio da reforma, ou deixar para outro momento.
São intervenções prioritárias,
que devem ser feitas antes de
qualquer outra coisa.

4) Escolha acabamentos de
instalação rápida

O ideal é pensar em acabamentos práticos, de instalação rápida,
que não necessitem de muitos
ajustes nas superfícies em que
serão instalados. Bons exemplos
disso são os pisos laminados e
vinílico, ótimos para salas e quartos. O uso de piso sobre piso nas
áreas molhadas como varanda,
cozinha e banheiros é uma boa
solução para evitar a quebradeira de pisos cerâmicos.
Para o revestimento das paredes, materiais que não geram
sujeira podem facilitar todo o
processo. Papéis de parede têm
instalação rápida e os mosaicos
de madeira ou PVC podem ser fixados com fita dupla face de alta
resistência.
Para uma reforma mais rápida
o uso do forro em áreas como o
living ajudam na hora de criar
uma iluminação decorativa para
valorizar o espaço.

5) Pense no futuro

Idealizar e dimensionar os mobiliários é um passo importante,
mesmo que nem todos sejam adquiridos no término da reforma. É
fundamental organizar o espaço
pensando na circulação.
Por exemplo, se ainda não
existe uma mesa de jantar
com seis lugares, mas o plano é que exista uma, o ideal
é deixar o espaço reservado
para essa mesa no futuro,
evitando o acumulo de itens
desnecessários. Aproveitar
bem cada espaço faz toda a
diferença.
Informações:

www.tassiapereira.com.br
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CASA & DECORAÇÃO

ias ensolarados e altas temperaturas. Com a chegada do
verão, nada melhor do que muita
piscina e finais de tarde no jardim.
Para aproveitar ao máximo o espaço externo da residência, algumas recomendações podem fazer
toda a diferença.
Para auxiliar na decoração e
deixar o ambiente do local incrível, o arquiteto Luiz Maganhoto e
o designer Daniel Casagrande prepararam dicas ideais para deixar
as áreas externas prontas para a
estação. Confira:

claros costumam acumular mais
poeira, mas nada que a manutenção frequente não resolva”, lembra
Casagrande.
Piscina limpa o ano todo

Mesmo com pouco uso, a piscina
deve ser limpa durante todo o ano,
evitando assim qualquer problema
com o filtro, decorrente do acúmulo
de sujeira ou musgo. “Dessa forma,
quando chegar o verão, uma limpeza simples será suficiente para
deixar a piscina pronta para o
uso”, afirma Maganhoto.

Móveis apropriados
Acerte no piso

Como o mobiliário externo fica
exposto ao sol, chuva e outras intempéries, é necessário procurar
materiais resistentes. Estrutura em
alumínio, fibras sintéticas compostas por derivados de petróleo e tramas de cordas náuticas são ótimas
opções para este tipo de espaço.
“Com relação às cores, os tons

O revestimento escolhido para a
área externa deve ser resistente, antiderrapante e que evite o acúmulo
de água ou calor. Os profissionais
indicam cerâmicas, porcelanatos,
pedras e decks para revestir estes
espaços, sempre considerando as
características citadas.

Invista nos pergolados

“Os pergolados podem ser uma
extensão da residência, como um
volume que faz composição com a
própria arquitetura da casa para
criar uma área de interesse ou contemplação na área externa”, explica o designer.
Segundo o profissional, outras
opções para ampliar o espaço de
proteção são toldos e ombrelones.
Jardim florido

Nessa época do ano, algumas
espécies florescem e deixam o
jardim encantador.
“Bouganville, glicínias, heras,
roseiras, trepadeiras, bromélias,
jasmim e árvores frutíferas ficam
lindas no verão”, finaliza Luiz
Maganhoto.
Informações:

www.maganhoto.arq.br

ORIENTAÇÃO
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Área externa pronta para o verão
Especialistas oferecem dicas para deixar o espaço ao ar livre
preparado para a estação mais quente do ano
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Business Trip - Lições Realtors
Conference & Expo 2016

P

articipei novamente da Realtors Conference & Expo, maior
evento do segmento imobiliário nos
Estados Unidos. Esta edição 2016
aconteceu em Orlando, Flórida, de
4 a 7 de novembro. A edição de
2015 foi em San Diego, na Califórnia, onde também prestigiei.
A conferência é promovida pela
National Association of Realtor
(NAR), instituição que detém mais
de 1 milhão de filiados. Os eventos
reúnem anualmente mais de 20 mil
profissionais do segmento, com cerca de 100 sessões de capacitação,
ministradas por renomados palestrantes, instrutores e especialistas
da indústria imobiliária.
O tema da conferência deste
ano, “Educar, Inovar e Comemorar”, trouxe as principais tendências de capacitação e as últimas
tecnologias e inovações, além de
celebrar mais um ano de crescimento positivo do Real Estate americano.
Entre os diversos palestrantes e
autoridades estava o ex-conselheiro econômico do presidente Barack
Obama e membro sênior do Urban
Institute, Jim Parrott. Da palestra do
general americano Colin L. Powell
à uma noite de Realtors no Universal Studios, todos presenciaram
muito networking e encaminhamento de oportunidades de construbusiness, incluindo eventos especiais,
networking lounges e expo show!
Dessa forma, sugiro 3 Lições e Insights para ajudar empresários nos
negócios em 2017:
1-Aprenda a construir um negócio à moda antiga também sem
tecnologia! Sim, o insight aqui é
desprenda-se também do TI. Claro
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que a tecnologia é imprescindível
e fundamental, mas um negócio
imobiliário de sucesso requer “alto
toque” de habilidades pessoais de
vendas, motivação e ação. “From
Rags to Riches Without Technology!”. Lembre-se que o artesanal é
sempre mais valorizado que o industrial em série. Pense “à moda
antiga” usando as diversas tecnologias adequadamente com segurança.
2- Economize tempo usando a tecnologia! Se construir um negócio
pode ser feito a base de habilidades pessoais à moda antiga, faça
a tecnologia facilitar seu dia a dia
tirando o máximo de proveito do
seu smartphone, gerando leads e
fechando mais negócios. “A Day
in the Life of a Mobile Savvy Real
Estate Professional” - por exemplo:
o Evernote permite fazer anotações
de voz, texto ou imagens. Qualquer
registro poderá ser acessado através do próprio programa, seja no
computador ou dispositivo móvel.
Vários outros aplicativos são fundamentais no cotidiano: Dropbox/
Google Drive, Foursquare, Google
Maps, HP 12C, Google Calendar,
MailChimp, além do CRM da companhia e portais imobiliários.
3-Gerencie Propriedades imobiliárias no piloto automático! As
empresas mais bem sucedidas não
dependem de pessoas para o seu
sucesso, e sim de sistemas - “Systematizing for Success”. Sistematizar
roteiros ou instruções permitem que
seus processos sejam repetidos, duplicados e executados por qualquer
pessoa. Os sistemas tornarão o
negócio de gerenciamento de pro-
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ARTIGO

TELMO BAULER*

*Telmo Bauler é diretor na
Bauler Assessoria e na CONTIMOB Contabilidade Imobiliária.

priedades escalável, aumentando
o valor de sua empresa, tirando a
pressão dos membros de sua equipe, criando clareza a organização
de sua equipe, ou seja, “Run Your
Property Management Business on
Autopilot”.
Foi uma Business Trip muito
proveitosa! Viagens corporativas
sempre agregam insights com os
conteúdos adquiridos às nossas
empresas, além de um networking
bastante significativo. A dica para
2017 é o Salão do Imóvel na Alemanha e a próxima conferência
NAR´s em Chicago, no estado de
Illinois. Estarei presente em ambos.
E você? Happy 2017!
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SÃO PAULO PARA PAULISTANOS

Teatro

Comemoração

MATHEUS & KAUAN E ALOK
18/02/2017

Local: Estância Alto da Serra
Uma das principais duplas da música
sertaneja da atualidade e o melhor DJ
de música eletrônica do Brasil juntos
na Estância Alto da Serra.
Saiba mais:
web.estancia.com.br/shows-programacao/matheus-kauan-e-alok-8fca

PHOLIA NA LUZ
18 e 19/02/2017

Local: Estação da Luz
A estação da Luz será mais uma vez o local
escolhido para o Pré carnaval Oficial da
Cidade de São Paulo, contando com a participação de 14 agremiações.
Saiba mais: pholia.com.br

Maratona

MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE SÃO PAULO 2017
19/02/2017
Local: Largada e Chegada - Praça Charles Miller
A maratona conta com uma prova principal,
de 21,0975 km e uma prova menor, com
distância aproximada de 5 km, passando
por pontos marcantes do centro paulistano.
Saiba mais: www2.yescom.com.br/2017/
meiamaratonadesaopaulo

Eventos

30ª CRAFT DESIGN
10 a 13/02/2017
Local: Centro de Convenções Frei Caneca
Feira de negócios que apresenta tendências na
área de decoração, design e arte.
Saiba mais: craftdesign.com.br

ABIMAD 2017 - FEIRA BRASILEIRA
DE MÓVEIS E ACESSÓRIOS DE ALTA DECORAÇÃO
07 a 10/02/2017
Local: São Paulo
Expo Exhibition &
Convention Center
A principal
feira de alta
decoração da
América Latina.
Saiba mais:
www.abimad.com.br
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Desfile
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Reunindo os mais expressivos nomes da música popular brasileira,
nesta edição de 2017, o evento
contará com a presença especial
da Menina dos Olhos de Oyá e
Maria Bethânia.
Saiba mais: grupotombrasil.com.
br/15-show-de-verao-mangueira

IMAGEM ILUSTRATIVA: ©ISTOCK.COM / A_N

A encantadora fábula
musical, escrita pelo
compositor russo Sergei Prokofiev, conta a
história do valente Pedro que para proteger
seus amigos bichos tenta capturar um lobo muito feroz.
Saiba mais: teatroalfa.com.br/espetaculos/Pedro-e-o-Lobo

15° SHOW DE VERÃO MANGUEIRA
15/02/2017
Local: Tom Brasil

DESFILE DAS ESCOLAS
DE SAMBA DE SÃO PAULO 2017
24 a 26/02/2017

Local: Sambódromo do Anhembi
Show na passarela dos Grupos Especial e de Acesso.
Saiba mais: ligasp.com.br

Exposições
ERWIN WURM - O CORPO É A CASA
Até 03/04/2017
Local: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo

O artista austríaco Erwin Wurm
produz em suas obras um
deslocamento de elementos do
cotidiano para o campo da arte,
reconfigurando objetos familiares
como casas, carros e alimentos
para um contexto inesperado,
engraçado e ao mesmo tempo
crítico em relação à
sociedade contemporânea.
Saiba mais: culturabancodobrasil.com.br/portal/erwin-wurm-o-corpo-e-casa

AGOSTINHO BATISTA DE FREITAS
Até 09/04/2017
Local:
MASP - Museu de Arte de São Paulo
Esta exposição reúne 74 pinturas
realizadas entre as décadas de 1950
e 1990, incluindo cinco telas recentemente doadas ao acervo do MASP.
Saiba mais: masp.art.br
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Shows

PEDRO E O LOBO
11/02 a 23/04/2017
Local: Teatro Alfa

IMAGEM ILUSTRATIVA: ©ISTOCK.COM / MARIATKACH
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São Paulo Convention & Visitors Bureau e Revista Qual Viagem preparam
uma programação especial para aproveitar o melhor de São Paulo
Informações: visitesaopaulo.com
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CAMPO BELO
Campo Belo

Av. Vereador José Diniz, 3271

Estância Churrascaria

5093-3717

Campo Belo

R. João de Souza Dias, 199

Quality Lavandeira

5093-8555

Campo Belo

R. João de Souza Dias, 219 c/ R. República do Iraque Panificadora Ibirapuera

5044-4375

Campo Belo

R. Antonio de Macedo Soares, 1557 Don Park Estacionamento e Lava-rápido

2368-8069

Campo Belo

R. Antonio de Macedo Soares, 1645

Campo Belo

R. Antonio de Macedo Soares, 1770

Campo Belo

R. Barão do Triunfo, 255

Loja de Conveniência ampm - Posto Ipiranga

5093-6826

Pizzaria Paulino

5094-1766

Padaria Orquídea Pérola do Brooklin

3459-1586

Campo Belo

R. Barão do Triunfo, 1213 Die Meister Stube - Restaurante Alemão

5536-4982

Campo Belo

R. Conde de Porto Alegre, 1394

Quality Lavandeira

5535-9787

Campo Belo

R. Demóstenes, 890

Cafeteria Bom de Café

5044-5928

Campo Belo

R. Dr. Jesuino Maciel, 275

Mirella Pães e Doces

5533-0751

Campo Belo

R. Dr. Jesuino Maciel, 789

Loja de Conveniência Br Mania (Posto BR)

5531-0346

Campo Belo

R. Otávio Tarquinio Sousa, 901 c/ Conde de Porto Alegra Trigo de Ouro Pães e Doces

5041-1961

Campo Belo

R. Vieira de Morais, 138

5533-0368

Campo Belo

R. Vieira de Morais, 328 esq. c/ R. Barão do Triunfo

Padaria Santa Marcelina

5533-8444

Pizzaria Aeropizza

5531-4824

Ristorante Vecchia Roma

Campo Belo

R. Vieira de Morais, 638

Campo Belo

R. Vieira de Morais, 1150 esq. c/ Zacarias de Góes

Campo Belo

R. Vieira de Morais, 1366

Jacques Janine

5542-3634

Tradicional Bolos Caseiros - Campo Belo

4328-1009

Campo Belo

Praça Comandante Lineu Gomes, s/n entrada pela portaria 02 Grão Espresso - ADM GOL

5096-3646

Campo Belo

Av. Washington Luís, 5859 loja 01 (Extra Aeroporto)

Grão Espresso

5092-5174

Campo Belo

Av. João Pedro Cardoso,140 Casa Branca Padaria e Confeitaria

5031-1539

Campo Belo

Av. João Pedro Cardoso, 567

Lanchonete Açaí Paulista

5031-4842

Campo Belo

R. Carlos Pinto Alves, 164 Padaria e Confeitaria Flor do Aeroporto

5031-1239

Campo Belo

R. Nhu-Guaçu, 303

5531-4747

Jabaquara

Av. Eng Armando de Arruda Pereira, 604

Saúde

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1350

Saúde

Av. Fagundes Filho, 515

Saúde

Av. Indianópolis, 3248

Jucalemão Restaurante - Cozinha Alemã

o

Padaria Júlia

5017-6004

Ceci Pães e Doces Finos

2275-3991

Panificadora Redenção

2578-8720

Sodiê Doces

5594-2472

ITAIM BIBI
Itaim Bibi

R. Califórnia, 1206

Califórnia Bakery Pães e Doces

5542-4370

Itaim Bibi

R. Joaquim Guarani, 339

Vivenda dos Pães

5183-6601

Itaim Bibi

Av. Padre Antonio José dos Santos, 296

Itaim Bibi

Av. Padre Antonio José dos Santos, 604 Estaiada Padaria e Confeitaria

Sítio Verde Hortifruti

5049-0306
5543-7162

Itaim Bibi

Av. Padre Antonio José dos Santos, 752

Empório Indiana

5093-1075

Itaim Bibi

Av. Padre Antonio José dos Santos, 804

Grão Espresso

N/A

Itaim Bibi

Av. Padre Antonio José dos Santos, 1561

Sodiê Doces

5505-3434

Itaim Bibi

Av. Padre Antonio José dos Santos, 1716

Padaria Leiriense - Boutique do Pão (24 horas)

5506-2361

Itaim Bibi

Av. Portugal, 196

Quality Lavandeira

5096-2526

Itaim Bibi

Av. Engº Luís Carlos Berrini, 685

Restaurante Jangadeiro

5507-2906

Itaim Bibi

R. Flórida, 1588 esquina c/ Engº Luís Carlos Berrini Restaurante Nanako - Berrini

5542-4012

Itaim Bibi

R. Nova York, 606

Restaurante Nanako - Brooklin

5543-0313

Itaim Bibi

R. Clodomiro Amazonas, 1200 Tradicional Bolos Caseiros - Itaim Bibi

3045-5267

Itaim Bibi

R. Salvador Cardoso, 10

Padaria Empório Itaim

3078-1348

Itaim Bibi

R. Bandeira Paulista, 440

Confeitaria Jasmim

3168-1540

Itaim Bibi

R. Bandeira Paulista, 716

Itaim Bibi

R. Casa do Ator, 608

Itaim Bibi

R. Jesuino Arruda, 634

Itaim Bibi

Av. São Gabriel, 400

Itaim Bibi

R. Dr. Renato Paes de Barros, 212

Itaim Bibi

R. Pássaros e Flores, 256

Itaim Bibi

R. Álvaro Rodrigues, 304
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Jacques Janine

3071-3396

Praça São Lourenço Restaurante

3053-9300

Banca LS

3168-7643

Panificadora e Confeitaria Vinho’s

3885-8953

Banca Bienal

3167-5039

Pássaros e Flores Pães e Doces

5041-8255

Jucalemão Restaurante I - Cozinha Alemã

5041-5616

Itaim Bibi

R. Ministro José Gallotti, 71

Big Brooklin Bar e Lanches

5536-4611

Itaim Bibi

R. Ministro José Gallotti, 134

Jucalemão Restaurante II - Cozinha Alemã

5041-1689

Itaim Bibi

Av. dos Bandeirantes, alt. no1000

Loja de Conveniência ampm - Posto Ipiranga

3846-8005

Itaim Bibi

Av. Dr. Cardoso de Melo, 733

Cidade Natural

3637-5802

Itaim Bibi

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1331

Jacques Janine

3845-0530

Itaim Bibi

R. Urussuí, 44

Nosso Bar - Café, Bar e Restaurante

3073-0662

Itaim Bibi

R. João Cachoeira, 228

Banca João Cachoeira

3079-0086

Itaim Bibi

R. João Cachoeira, 899 (Extra Itaim)

5àSec Lavanderia

3078-7055

Itaim Bibi

R. João Cachoeira, 1198

Fina Fatia Doçaria

3845-4288

Itaim Bibi

R. João Cachoeira, 1346

Papis760 Lanchonete e Restaurante

3845-8369

Itaim Bibi

R. João Cachoeira, 1360

Revistaria Olímpia

3045-5514

Itaim Bibi

R. Júlio Diniz, 26

Tradicional Bolos Caseiros - Vila Olímpia

2691-0070

Itaim Bibi

R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 1223 Mondego Padaria & Restaurante

2361-6020

Itaim Bibi

R. Ramos Batista, 312

Villa dos Pães

3846-9405

Santo Amaro

R. Joerg Bruder, 175

Casinha Gourmet Restaurante

3796-7157

Santo Amaro

R. Joerg Bruder, 179

Matambre Grill e Cozinha

2619-6209

MOEMA
Moema

Av. Aratãs, 379

Moema

R. Cotovia, 325 c/ Inhambu

Revistaria Aratãs

5561-0421

Bella Antonia Pães e Doces

Moema

5092-4531

Av. Moema, 02

A Estalagem Choperia & Restaurante

5051-8415

Moema

Av. Moema, 88

The Bagel Factory

5052-0161

Moema

Av. Moema, 218

La Cabaña - Parrilla Argentina

5052-7612

Moema

Al. Dos Aicas, 1137

Orquídea Chic Pães e Doces

5041-0332

Moema

Al. Dos Maracatins, 365

Boston Bakery Pães e Doces

5054-5099

Moema

Al. Dos Maracatins, 847

Costela do Bairro

3569-5647

Moema

Al. Dos Maracatins, 1734

Lanchonete Flor de Indianópolis

5044-2921

Moema

Al. Dos Nhambiquaras, 1133 Tradicional Bolos Caseiros - Indianópolis

2387-7716

Restaurante Grab Sushi Spot

5052-0669

Restaurante Rico Sabor

5543-1400

Moema

Al. Dos Nhambiquaras, 1147

Moema

Al. Jauaperi, 1224

Moema

Al. Jauaperi, 1383 esq. c/ Cotovia Loja de Conveniência ampm - Posto Ipiranga

5531-1679

Moema

Al. Dos Arapanés, 1344

5533-3489

Cantina Bellosguardo

Moema

Av. Brigadeiro Luis Antonio, 4737 Restaurante e Churrascaria Aldeia

3887-6556

Moema

Av. Rouxinol, 214

Padoca Di Napoli

2507-3764

Moema

Av. Rouxinol, 377

Os Gauleses Restaurante

5561-2453

Moema

Al. Jurupis, 813

Restaurante Badejo

5055-0238

Moema

Av. Lavandisca, 326 (24 horas)

Drogaria Sanches IV

5054-1818

Moema

Av. Lavandisca, 627

Restaurante Nanako - Moema

5052-7030

Moema

Av. Miruna, 561

Padaria Moema - 24 Horas

5093-9948

Moema

Av. Pavão, 465

Padaria Pingo Doce

5533-7574

Moema

Av. Jandira, 831

Quality Lavandeira

5052-6855

Moema

Av. Jurucê, 448

Banca Jurucê

5561-5907

Restaurante Cachoeira Tropical - Moema

5542-9561

Moema

R. Gaivota, 1339

Moema

Av. Macuco, 218 esquina c/ R. Canário Empório Moema Pães e Doces

2101-4000

Moema

R. Baltazar da Veiga, 97

Confeitaria Daniella

3842-4950

Moema

R. Domingos Leme, 797

Sodiê Doces

2532-2733

Moema

R. Lourenço de Almeida, 601

Drogaria Sanches V

3842-0982

Moema

R. Lourenço de Almeida, 831

Jacques Janine

3846-4644

Moema

Av. Juriti, 632

Tradicional Bolos Caseiros - Moema

3297-7717

Moema

R. Tuim, 971

Cantina do Marinheiro - Moema

5092-5652

* N/A: NÃO AUTORIZADO PELA EMPRESA
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OBRAS AVANÇADAS
O CONCEITO DE MORAR BEM, NO APARTAMENTO
QUE FALTAVA NO CAMPO BELO.

Foto do Living do Apartamento Decorado de 151 m2

A qualidade de vida agora tem um novo endereço: em quase um quarteirão, o privilégio de uma
torre única e a exclusividade de um lazer cuidadosamente planejado por Patrícia Anastassiadis.
Entre morar próximo do trabalho e viver em um bairro tranquilo, fique com os dois.

151 m

108 m

2

2

4 Dorms. (2 Suítes) ou 3 Suítes

3 Dorms. (1 Suíte) ou 2 Suítes

2 ou 3 vagas determinadas
e vinculadas às unidades.
Depósito privativo no subsolo.

Terraço Gourmet*

Terraço Gourmet*

ACESSE TOUR VIRTUAL DO DECORADO : www.quartiercampobelo.com.br
R. República do Iraque, 855 (esquina com R. Volta Redonda) - Campo Belo

Realização

Intermediação

INF.:

11 3477.4528

www.quartiercampobelo.com.br
ACESSE O VÍDEO
E SAIBA MAIS

TDSP Volta Redonda Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Memorial de Incorporação registrado sob o nº 6 da matrícula nº 222.074, em 26/03/2014, no 15º Cartório Oficial de Registro de Imóveis da Capital. Material
preliminar sujeito a alterações. Todas as imagens deste impresso são meramente ilustrativas, sujeitas a alterações. As áreas comuns do empreendimento serão entregues equipadas e decoradas de acordo com o projeto
de decoração e memorial descritivo. Os materiais de acabamento serão entregues conforme o memorial descritivo. (*) Os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem contratados na data da personalização,
posteriormente agendada por cada comprador. Churrasqueira, divisória de vidro, coifa, tampo, cuba e torneira são opcionais e não estão inclusos no memorial descritivo. Fernandez Mera Negócios Imobiliários - Av.
Brigadeiro Luís Antônio, 4910 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CRECI: J-22.061.
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