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CASA PRÓPRIA

Chaves na mão com
prestações de R$ 1 mil
Saiba o preço das
unidades e a renda para
financiamentos com
essas características

PAULA GAMA
plidoino@redegazeta.com.br

Há boas opções de imó-
veis para quem pode pa-
gar prestações a partir de
R$ 1 mil. A parcela é ideal
para quem tem salário de
R$ 3.500, considerando
que o valor deve compro-
meter, no máximo, 30%
da renda familiar.

Oconsultordevendasda
Kemp Engenharia Kléber
Vinco afirma que a melhor
saídaparapagaroimóvelde
forma mais suave é fechar
negócio no lançamento.
“Dessa forma o comprador
tem mais tempo para pagar
o valor não financiado pelo
banco.Duranteaobra,osal-
dodevedoréatualizadope-
loCUB,oquesignificacerca
de 10% por ano.”

Para pagar menos de
R$ 1 mil por mês é preciso

escolher uma unidade do
programa Minha Casa Mi-
nhaVida.Segundosimula-
ção no site da Caixa, a
instituição financia para
uma família com renda de
R$ 3.500 até R$
119.197,96, com presta-
ções iniciais de R$ 999,99,
que serão amortizadas em
360 meses. Neste caso, o
subsídio é de R$ 2.290,00.

Para comprar um imó-
veldeR$155mil,aentra-
da é de R$ 33.512,04.
“Comprando um imóvel
na planta, parcela-se este
valor durante a constru-
ção”, diz Marcia Waléria
Bertaso, diretora de In-
corporações da Metron
Engenharia.

Entre as opções está o
Via Sol, da Metron Enge-

PIXABAY/DIVULGAÇÃO

Dinheiro das parcelas não pode comprometer mais do que 30% da renda familiar

CONDOMÍNIO

Saiba quem
pode participar
de assembleias
Na maioria das vezes,
os inadimplentes não
podem votar ou até
mesmo participar

Vocêsabequemtemdirei-
to de participar e votar nas
assembleias de condomí-
nios? Especialistas explicam
queos inquilinos,emalguns
casos, precisam de procura-
ção para dar a sua opinião.
Também há ressalvas para
moradoresquevivemcomo
proprietário do imóvel.

OproprietáriodaCecad
Administração Condomi-
nial, Claudionor Brandão,
afirmaqueosproprietários
adimplentes ou seus con-
jugues têm direito a parti-
cipar de todas as assem-
bleias convocadas pela
gestão. Outros membros
da família, como filhos,
precisam de procuração.

Na maior parte dos re-
gimentos internos, os ina-
dimplentes não têm direi-
to a voto. “Alguns docu-
mentos permitem a parti-

cipação, mas não o voto.
Em outros casos, o mora-
dor não pode nem sequer
comparecer ao evento”,
esclarece Claudionor.

ALUGUEL
Seaunidadeestiveralu-

gada, os inquilinos têm di-
reito de opinar nas assem-
bleias ordinárias, desde
que o dono do imóvel este-
ja ausente, como explica
GedaiasFreiredaCosta,vi-
ce-presidentedoSindicato
Patronal dos Condomínios
(Sipces). “No caso das ex-
traordinárias - que podem
resultaremtaxaextra-eles
só podem participar me-
diante a procuração emiti-
da pelo proprietário.”

Quando um morador
convoca uma assembleia
sobre um tema pessoal,
não pode opinar. “Por
exemplo, se o síndico quer
alterar sua remuneração e
chamaumaassembleiapa-
ra isso, ele não vota”, diz
Gedaias. (Paula Gama)

LANÇAMENTOS

Texturas, produtos eco-
lógicos, originais e muita
tecnologia. Essas são as
tendências que prometem
pautar o mercado de mó-
veis e acessórios para a ca-
sa na próxima estação.
Com peças-chave, é possí-
vel repaginar o ambiente.

Um termômetro são os
produtos apresentados du-
ranteoHighDesign–Home

& Office Expo, evento que
foi realizado este mês, em
São Paulo. Entre as novida-
des que estão prestes a che-
gar nas lojas estão tapetes
confeccionados a partir de
fibras naturais, que valori-
zam o artesanato e maté-
rias-primas sustentáveis;
sofás que misturam mate-
riais como madeiras de re-
florestamentoecouronatu-
ral; produtos com acaba-
mento em lã de ovelha, te-
cidos pet e muitos outros.

Aordemécontribuircom
odécoremanteraharmonia

comanatureza.“Existeuma
conexão do design com a
sustentabilidade. É uma
orientação do mercado, há
umapreocupaçãocomaori-
gem e o destino dos mate-
riais”, reflete Lauro Andra-
de, idealizador da High De-
sign. Ele ressalta que a pri-
meiraediçãodoevento reu-
niu 80 expositores. A previ-
são é que no próximo ano o
número chegue a 150.

Emtermosdeinovações
tecnológicas, impressão
em3Detécnicasde imper-
meabilização ganham for-

ça entre os lançamentos.
O design assinado tam-

bém continua sinônimo de
elegância e sofisticação no
universo do mobiliário.
Nesse aspecto, as poltro-
nas,asmesas,ascamaseos
sofás merecem destaque.

Para criá-las, profissio-
nais se inspiram em temas
como paisagens naturais,
cenas urbanas, elementos
esportivos, revestimentos
de parede, alfaiataria, en-
tre outros. (Carla Nasci-
mento. Repórter viajou a
convite da Suvinil)
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nharia, comunidadesdois
quartos, por a partir de R$
154.905 mil, em Morada
de Laranjeiras, Serra.

A De Martin Construto-
ra tem unidades de dois
quartos na Serra, no En-
seada Jacaraípe por pre-
ços a partir de R$ 130 mil.
A Kemp tem o Ilha de Ma-
nhattan, em Vila Velha,
por R$ 239.900.

Móveis e acessórios
chegam ao mercado
com muitas texturas e
postura sustentável

Renove a casa com as últimas tendências

Portas ecológicas com impressão em 3D da Pormade

Cadeira da Premium
Indio da Costa

Design CollectionAlmofadas Tarsila
– A Negra, da By

Kamy

Mesa assinada por
Hugo Sigaud, da

AciernoA nova coleção da Tidelli
inclui a Linha Spool, que

abusa das cores


