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+ BAIRROS NOBRES

Esses sãoalgunsdos
privilégiosdos imóveis
naPraiadoCantoe
emMatadaPraia

DIVULGAÇÃO

Allegro Mata da Praia oferece opção de imóvel duplex e com alta tecnologia

Não é à toa que Praia do
Canto eMata da Praia são
os bairros mais valoriza-
dosdaCapital.Alémdalo-
calizaçãoeoutras caracte-
rísticas privilegiadas, as
construtoras investem em
imóveis cada vez mais lu-
xuosos, diferenciados e
tecnológicos.
Uma outra unanimida-

de entre os especialistas é
que essas regiões devem

PARA MORAR

CONVIVÊNCIA

Nem tudo é permitido dentro do apartamento
Quemmoraem
condomíniodeve ter
bomsensoeevitar
alguns costumes

Minha casa, minhas re-
gras.Essaafirmaçãocorri-
queirapodeparecermuito
verdadeira, afinal, cada
família tem seu próprio
ritmo de funcionamento,
com seus próprios horá-
rios e costumes. Porém,
nem tudo é permitido
quando se mora em con-
domínios. Documentos
como o Regimento Inter-
no estabelecem regras de
convivência, mas o bom
senso deve ser o principal
balizadordasrelações,pa-
raqueninguémincomode

e nem perca a liberdade
dentro de casa.
Osprincipaisproblemas

entre vizinhos acontecem
por causa do barulho, o
que não diz respeito ape-
nas a festas e música alta.
Como explica Gedaias
Freire daCosta, vice-presi-
dente do Sindicado Patro-
nal de Condomínios e Em-
presas de Administração
deCondomínios doEspíri-
to Santo (Sipces), situa-
ções simples podem ser
muitoincômodasparaovi-
zinho de baixo ou lateral.
“Arrastarmóveis, andar

com sapato de salto fino,
praticar exercícios e dei-
xarobjetoscaíremnochão
durante anoite. São situa-

çõescorriqueirasequege-
ramumbarulho chato pa-
ra quem está embaixo.
Nesses casos, acreditoque
ambos devemmaneirar: o

causador deve procurar
evitareoprejudicadousar
debomsensonasreclama-
ções”, pondera.
Existem casos mais po-

lêmicos, que colocam em
cheque a liberdade de
montar a sua própria roti-
na. Por exemplo, eletro-
mésticos barulhentos co-
mo aspirador de pó, má-
quina de lavar e liquidifi-
cador, que devem ser evi-
tados após as 22 horas e
antes das 7 horas. “Esses
casos exigem muito jogo
de cintura do síndico para
evitarconflitos.Nãosepo-
de privar alguém que
acorda cedo de preparar
uma vitamina, por exem-
plo, mas é natural que ou-
tros se incomodem. O sín-
dico deve ponderar se as
reclamações são justas”,
afirma a gerente adminis-
trativa da MM Gestão

Condominial Juliana
MonteiroMendes.
Receber amigos em

casa éalgoquegeramui-
tos narizes torcidos en-
tre a vizinhança, princi-
palmente se forem jo-
vens. Nenhuma regra
pode proibir o condômi-
no de receber visitas,
mas música alta e con-
versas em tom elevado
não podem acontecer
após as 22 horas, poden-
do acarretar multas mu-
nicipais, se descumpri-
da a lei do silêncio. Por
isso, é melhor evitar al-
gumas atividades para o
bemda convivência com
os vizinhos e tambémdo
bolso. (Paula Gama)

DIVULGAÇÃO

Barulho é uma das principais causas de queixas

EMPREENDIMENTOS EM ANDAMENTOPreparados para
oferecer conforto
e alta tecnologia

Allegro Mata da
Praia - Città

t EmMata da Praia, possui

unidades automatizadas de

2, 3 e 4 quartos com suíte.

Lazer com piscinas, espaço

gourmet e fitness center.

Residencial Riverside
- RS Construtora

t Em Barro Vermelho,

possui unidades de 2

quartos com suíte. Lazer

com piscina, espaço

gourmet e fitness center.

Address Praia do
Canto - Proeng

tNa Praia do Canto, possui

unidades de 1 e 2 quartos

com suíte. Lazer com bike

sharing, lounge, home

office e lavanderia com

acesso Wi-Fi.

Juan Fernandes -
Galwan

t Em Barro Vermelho, possui

unidades de três quartos

com suíte. Lazer com

piscinas, academia e sauna.

Mont Blanc -GS
Construtora

t Em Barro Vermelho, possui

unidades de 3 quartos com

suíte. Lazer com quadra,

piscinas e espaço gourmet.

valorizar ainda mais nos
próximos anos. Aliado à
escassez de terrenos, os
empreendimentos estão
mais sofisticados. A Città
Engenharia, por exemplo,
investenoAllegroMatada
Praia. O condomínio, que
estápróximoaoaeroporto
enaquadradomar,possui
alta tecnologia com uni-
dades entregues com o
serviço de automação re-
sidencial, que permite ao
morador controlar luz,
cortinas e aparelhos ele-
trônicos pelo tablet,
smartphone ou notebook.

“Para região, estão pre-
vistos importantes projetos
como o Terminal do Aero-
porto InternacionaldeVitó-
ria e o novoCentro deCon-
venções, o que certamente
trará mais valoração ao lo-
caleconsequentementeaos
imóveis de seu entorno”,
afirma o diretor-geral da
Città, Roberto Puppim.
Com praças arboriza-

das,ruassemtrânsitoesem
movimento de comércio,
MatadaPraia équeridinho
porquemquerviveremum
localtranquilo.Ooutroque
está no topo da lista de va-

lorização,PraiadoCanto,é
um dos bairros mais anti-
gos da cidade. De acordo
com Lamberto Palombini
Neto, diretor da Proeng, a
região jánasceunobre.“No
inicío da cidade de Vitória,
aexpansãosaiudoCentroe
foi para esta área. O que
atraiu comércios, restau-
rantes e serviços demelhor
qualidade”, conta.
O diretor da Associação

de Empresas do Mercado
Imobiliário (Ademi-ES)
AugustoCézarAndreãodiz
que os dois bairros são os
quemaisrepresentamava-
lorizaçãoimobiliárianaCa-
pital.“Oquemelhorretrata
isso é que os novos produ-
tos são apresentados com
mais valor agregado”.


