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DIVULGAÇÃO

CLOSET

FEIRÃO PROENG

Imóveis com condições
exclusivas de compra

TENDÊNCIA

Cor rose quartz chega
aos móveis em 2016
A cor do momento, o
rose quartz, já está ilu-
minando diferentes ti-
pos de móveis. O tom
foi um dos escolhidos
pela Pantone para 2016.
O Rack Biscoito Fino da
Oppa faz bom uso da
tonalidade. A peça tem
a estrutura produzida

em MDF laqueado. Já a
base é feita em madeira
de eucalipto enverniza-
da, assim como o fun-
do, que tem uma aber-
tura para passagem dos
fios. Quem quiser con-
ferir mais sobre o pro-
duto pode acessar o site
www.oppa.com.br.

ALÉM DA CASA PRÓPRIA

Consórcio é opção para quem
quer investir em salas e lojas
Hácasosdeprestações
inferiores aR$900.
Vendadecotas cresceu
41,7%noanopassado

PAULA GAMA
plidoino@redegazeta.com.br

Quem deseja tornar-se em
um investidor de imóvel
pode ter no consórcio um
importante aliado. A mo-
dalidadeé indicada,princi-
palmente, para quem não
tem muita disciplina para
poupar. Com parcelas infe-
riores a R$ 900 é possível
construir umpatrimônio.
Noanode2015,avenda

de cotas cresceu 41,7%, de
acordo com uma pesquisa
apresentada pela Associa-
ção Brasileira de Adminis-
tradoras de Consórcios

(Abac). Neste negócio, o
participantepodepagarpe-
lo valor da carta de crédito
escolhidaematé200meses.
No entanto, diferente do fi-
nanciamento, a contempla-
çãonãoéimediata.Háduas
formas de receber o dinhei-
ro: por meio dos sorteios
realizadosmensalmenteou
ofertando omaior lance do
mês entre todos os consor-
ciados do grupo.
Por isso, o investimento

é mais recomendado por
quem não tem pressa em
adquirir o imóvel.
Comumacarta de crédi-

to o cliente pode comprar
qualquer tipo de imóvel –
casa, apartamento, sala, lo-
ja, terreno -, atémesmo em
construção, desdeque este-

ja legalizado. Na Caixa, as
cartasvãodeR$70milaR$
700 mil com prazo até 200
meses. As prestações par-
temdeR$886,69.

ParaodiretordoConsór-
cio Viwa, Robson Subtil de
Amorim,investiremimóvel
é a melhor estratégia para
ummomentodecrise.“Des-
de meados de 2008, o bra-
sileiro tem percebido o im-
portante papel do imóvel
para o investidor. No nosso
cenário atual, garantir esse
beméidealparaumretorno
positivo no futuro. Porém,
para isso, é necessário pla-
nejamento e o consórcio
desponta como um grande
aliado nessa aquisição”,
afirmaRobson.

ESCOLHA
A dica do presidente da

Abac, Paulo Roberto Rossi,
paraquemquerinvestircom
prestaçõesmaissuaveséop-

tar por um grupo mais lon-
go.“A prestação do consór-
cio já é dasmenores, sobre-
tudo quando lembramos
que não há cobrança de ju-
rosequandorelacionamosa
outras formas de compra
parcelada. Contudo, se o
prazodogrupodeconsórcio
for mais longo, a parcela se
tornará aindamenor”.
Se o investidor pretende

pagarasparcelascomoalu-
gueldoimóvel,umaopçãoé
adiantar a contemplação
com um lance embutido,
casonãopossuacapitalpró-
priosuficiente.Seovalorda
cartadecréditoédeR$300
mil e o consorciado fez um
lanceembutidode50%,ele
receberá R$ 150 mil para
comprar o imóvel.

DIVULGAÇÃO

CONDOMÍNIO

Cobrança de
inadimplentes
ficarámais
rápida

Síndicos e administra-
dores de condomínio te-
rão mais um aliado para
superar um desafio em
comum: a inadimplên-
cia.Nestemês,onovoCó-
digo Civil muda a forma
de cobrança de débitos
condominiais. A taxa de
condomínio passa a ser
consideradatítuloexecu-
tivo extrajudicial, o que
deve diminuir a burocra-
cia e o tempo rumo à qui-
tação da dívida.
O vice-presidente do

Sindicato Patronal dos
Condomínios e Empresas
de Administração de Con-
domínios no Estado (Sip-
ces),GedaiasFreiredaCos-
ta,esclarecequeatualmen-
te, para cobrar um inadim-
plente, é necessário ingres-
sar na Justiça com uma
açãode cobrança, que vem
seguida de audiência de
conciliação, sentença do
juize,depois,execuçãoque
pode incluir até penhora
dos bens. Entretanto, anos
separavamo início da ação
do pagamento do débito.
Com a mudança, será

possível entrardireto coma
ação de execução de taxas
condominiais. O devedor
terá que quitar a dívida em
até três dias. O prazo para
tentar embargar o pedido
seráde15dias.Outraopção
édarumaentradade30%e
parcelar o restante em seis
vezes.Alémdisso,seunome
poderá ser negativado em
órgãos comoSPCeSerasa.

VANTAGENS

“A prestação é das
menores, sobretudo
quando lembramos
que não há cobrança
de juros e quando
relacionamos a outras
formas de compra
parcelada”

—

PAULO ROBERTO
ROSSI PRESID. DA ABAC

DIVULGAÇÃO

ARTESANAL

Velas feitas com
fundo de garrafa

Para ter a casa iluminada
com estilo, vale investir
em velas artesanais, co-
mo o conjunto Syrah. O
produto, desenhado pelo
artista Rewine, tem base
em madeira certificada
(eucalipto) e o topo/fun-

do feito de garrafa de vi-
nho já utilizada. A vela é
produzida especialmente
para a peça, e as cores
podem sofrer alterações,
entre verde e marrom, de
acordo com o vidro da
garrafa. A peça pode ser
encontrada no Studio
Ar.Co - Arte Colaborativa
(www.studioarco.design)

De hoje até domingo,
acontece o feirão “Bom
Negócio Proeng ”. A cons-
trutora oferece condições
exclusivas para quem fe-
char negócio. Todas as uni-
dades – entre residenciais
e comerciais – estão
situadas em Vila Ve-
lha. Um dos diferen-
ciais para quem quiser
adquirir seu imóvel
no feirão é o finan-
ciamento facilitado,
com melhores taxas.
O Itaparica Privilege,
por exemplo, estará
sendo vendido a par-
tir de R$ 239 mil. Os

pontos de vendas estarão
no Shopping Vila Velha,
estande Celebration, na
Rua Aracruz, Itaparica, Vi-
la Velha, e no estande Ad-
dress Praia do Canto, na
Rua Chapot Presvot.


