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>> Crescimento 
das cidades 
depende 
de ações 
afirmativas por 
parte do poder 
público

Gestão voltada à eficiência 
para garantir o desenvolvimen-
to. Essa é a principal expectati-
va dos dirigentes do Sinduscon 
(Sindicato da Indústria da Cons-
trução Civil) da Grande Floria-
nópolis em relação à disputa 
eleitoral do dia 2 de outubro 
deste ano. No entendimento do 
presidente licenciado da entida-
de, empresário Helio Bairros, “os 
novos prefeitos precisam enten-
der que o Brasil está passando 
por um processo de mudanças 
muito importante e os gover-
nantes não podem ignorar os 
anseios da sociedade, incluído aí 
o setor produtivo”.

Para o Sinduscon, é indis-
pensável que os prefeitos eleitos 
– que tomarão posse em 1º de ja-
neiro de 2017 – tenham em men-
te algumas questões importan-
tes e inadiáveis, pouco importa 
o tamanho de seus municípios.

Mesmo afastado da presi-
dência para tratamento de saú-
de, o presidente Helio Bairros 
alinha alguns desses pontos:

Entidade representativa da construção civil prega a 
modernização das máquinas administrativas e menos impostos

Sinduscon espera mais 
eficiência dos futuros prefeitos

leia mais sobre as expectativas Do siNDuscoN Na página 3

 (48) 3212-4104para aNuNciar No clube Do imÓvel liGue:

Conforme o presidente licenciado 
do Sinduscon, todas essas questões já 
são do conhecimento dos candidatos e 
representam, com outras, o pensamen-
to médio do setor produtivo, não só da 
construção civil. “As prefeituras têm 
que desenvolver ações que atendam 
ao maior número de pessoas. A econo-
mia vai melhorar nos próximos meses, 
mas isso depende fundamentalmente 
de ações nos municípios. Tudo começa 
pelo município, que é onde as pessoas 
vivem, trabalham, produzem, estu-
dam. Não dá para esperar pela União 
ou pelo governo do Estado, é preciso 
agir na unidade básica da cidadania, 
que é o município”, destaca.

No caso específico de Florianópo-
lis, que é a Capital e a maior cidade 
da região, o Sinduscon prepara um 
documento para ser entregue aos 
candidatos que eventualmente dis-

putem o segundo turno. “Se houver 
segundo turno vamos receber os dois 
candidatos para apresentar-lhes 
nossas propostas voltadas ao desen-
volvimento local, mas dentro dessa 
linha que mencionamos, com a prio-
ridade à gestão, ou seja, à eficiência 
da máquina pública”.

O Sinduscon é a entidade re-
presentativa da construção civil na 
Grande Florianópolis, abrangendo os 
22 municípios da Região Metropolita-
na. Destacam-se as cidades de Floria-
nópolis, São José, Palhoça e Biguaçu 
como as mais desenvolvidas quanto 
ao setor. O sindicato foi fundado em 
20 de novembro de 1980 por um gru-
po de empresários preocupados em 
organizar o segmento, tornando-se, 
com o passar dos 35 anos, numa das 
mais importantes organizações do 
gênero em Santa Catarina. 

mais ações para atender população
�� 1 – Modernização administrativa, com a 

consequente reforma da estrutura e a diminui-
ção do número de cargos comissionados, algo 
considerado abusivo pela iniciativa privada. 
“Precisamos de menos cargos e mais eficiên-
cia da máquina pública, que a máquina públi-
ca trabalhe em favor da sociedade”, enfatiza.

�� 2 – Nada de aumento da carga tributá-
ria. “Esse é um compromisso que deve ser 
assumido por todos os candidatos eleitos. A 
sociedade não suporta mais pagar tantos im-
postos. Estamos no limite. A carga tributária 
excessiva já é um fator inibidor do desenvol-
vimento. Caso seja aumentada, a realidade 
torna-se pior ainda”, completa.

�� 3 – Plano Diretor voltado ao desenvolvi-
mento (leia mais sobre essa questão na pági-
na 3 desta edição).

�� 4 – Investimentos em infraestrutura e 
habitação popular. “As prefeituras têm que 
aumentar os índices de investimentos des-
ses quesitos. Não é possível que passemos 
quatro anos sem que se apresentem resulta-
dos efetivos e satisfatórios. A sociedade não 
pode mais esperar pelo atendimento dessas 
demandas”, afirma Helio Bairros.
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UMA BOA ADMINISTRAÇÃO, DEPENDE DE TODOS
O cachorro que late a noite inteira; o vizinho que adora ouvir música no 
volume máximo; a pessoa que tem a mania de jogar lixo pela janela; o 
fumante que “empesteia” o corredor; a criança que grita sem parar; o 
condômino de cima que não arruma o vazamento do banheiro; o zelador 
que dorme no serviço; o prestador que sujou toda a garagem do prédio 
com tinta; o elevador sempre com lotação acima da permitida; os vizinhos 
que brigam o tempo todo.

Essas situações são algumas das quais os síndicos têm de lidar no seu 
dia-a-dia, além da manutenção do condomínio, o elevador que não 
funciona, o consumo de água e luz que aumentaram, decidir se é melhor 
funcionário próprio ou terceirizado, contratar segurança ou instalar 
câmeras e cercas elétricas, enviar notificações aos inadimplentes, 
conciliar e promover a boa relação entre os condôminos, a pintura 
externa que foi aprovada em assembleia, afinal, o sindico é responsável 
por toda infraestrutura do condomínio.

O ser humano, desde os primórdios do tempo, é obrigado a dividir o seu 
espaço com outras pessoas, e também desde esse tempo, as desavenças 
e discordâncias existem. Em alguns condomínios moram milhares de 
pessoas, o que faz com que o síndico e sua “equipe” tenham grande 
dificuldade em manter o equilíbrio, além de ser obrigado a ter um fôlego 
extra para situações inusitadas. Nestes condomínios, os síndicos são como 
“prefeitos”, pois são verdadeiras cidades.

Além de administrar, os síndicos têm que ser um pouco “psicólogos”, 
administradores, engenheiros, eletricistas, entre tantos ofícios que é 
obrigado a aprender para exercer sua função.

Muitos síndicos utilizam-se dos seus “conselhos” para promover mudanças 
no Regimento Interno e até mesmo em sua Convenção, visando coibir o 
abuso de alguns condôminos antissociais ou que agem da maneira que 
consideram corretas, mesmo não sendo.

O brasileiro tem uma cultura diferenciada, muitas vezes ele crê que suas 
atitudes não estão causando problemas aos outros. 

Talvez o bom-senso e o diálogo ainda seja um bom instrumento para 
lidar com este tipo de morador, até para trazê-lo à sua sã consciência 
e fazê-lo entender que os seus hábitos interferem nos hábitos dos 
outros condôminos.

Segurança talvez seja o fator que mais atraia famílias para os condomínios 
residenciais, pois elas podem sair e esquecer a janela aberta, sem a 
preocupação que sua casa será invadida.

Além disso, as áreas de lazer têm sido um grande argumento de vendas 
para as construtoras, pois os playgrounds, salões de festa, piscinas, 
academias e quadras esportivas atraem os compradores.

Porém, cada nova “invenção” que atraia compradores, é mais uma 
responsabilidade para os síndicos, pois aumentam os riscos de acidentes, 
como no caso da piscina, bem como a manutenção dos equipamentos 
demanda um tempo maior no seu cotidiano.

Somando-se a todos esses fatores, um grande trabalho que os síndicos 
devem promover nos dias de hoje, como a redução do consumo de 
água e energia, suas tarefas devem contar com a colaboração de todos, 
os condôminos devem estar coesos e conscientes de que, sem a sua 
participação, é praticamente inviável que os síndicos tenham sucesso 
em sua administração.

Participem, o resultado será bom para todos!

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

SANTA CATARINA E PARANÁ - CORRETOR DE IMÓVEIS  

ASSESSORIA IMOBILIÁRIA
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SÃO JOSÉ - KOBRASOL
APARTAMENTO NOVO COM 02 QTS. SENDO 01 SUÍTE,  SEM USO,  AMPLA 
SALA, VARANDA, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO CONJUGADOS, ANDAR ALTO, 
ACADEMIA, SALÃO DE FESTAS C/ CHURRASQUEIRA 01 VAGA GARAGEM NA RUA 
NEREU RAMOS  R$ 295.000 
ACEITO PROPOSTA. AGENDE SUA VISITA!

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO COM TODA INFRA- ESTRUTURA, SEM IGUAL, 
02 QUARTOS, AMPLAS SALAS, COZINHA, JUNTO A NATUREZA, 02 VAGAS 
GARAGEM CONDOMÍNIO COM SALÕES DE FESTA, QUADRAS TÊNIS, FUTEBOL, 
05 PISCINAS COM TUBO ÁGUAS,  ÁREA INFANTIL, CERCADO POR ÁRVORES, 
MARAVILHOSA. SITUADA NO CONDOMÍNIO TERMAS DO TABULEIRO RESIDENCE 
RESORT & SPA. R$ 1.000.000,00 
ACEITO PROPOSTA. AGENDE SUA VISITA!

PEDRA BRANCA
01 SALA COMERCIAL C/ 108 M2  C/ GARAGEM ANDAR ALTO COM VISTA GERAL 
DO EMPREENDIMENTO, CONDOMÍNIO PÁTIO DAS FLORES NOVA SEM USO, 
ENTRADA IMEDIATA NO MELHOR LOCAL COMERCIAL. PREÇO SOB CONSULTA.

SC 401
02 SALAS COMERCIAIS DE 63 M2 CADA, PODENDO SER UNIFICADAS NO MAIOR 
E MELHOR  CENTRO COMERCIAL DO NORTE DA ILHA, PRONTAS PARA USO. 
PREÇO SOB CONSULTA.

ITAJAÍ - PRAIA BRAVA
RIVIERA CONCEPT COMPLEXO MULTIUSO O MAIS INCRÍVEL COMPLEXO 
COMERCIAL RESIDENCIAL E HOTELEIRO DA REGIÃO JUNTO A FAMOSA PRAIA 
BRAVA. 03 SALAS COMERCIAIS COM GARAGEM  /  04 STUDIOS COM GARAGEM  
/ 04 SUÍTES NO HOTEL.
PREÇO SOB CONSULTA.

MORRO DA CRUZ
CASA COM 04 QTS, 02 SUITES 03 SALAS, VARANDA ENORME, CHURRASQUEIRA, 
GARAGEM PARA 05 VEÍCULOS, DEP. EMPREGADA, LAVANDERIA. VISTA DE TODA 
BAIA NORTE SIMPESMENTE MARAVILHOSA 
R$ 990 MIL ACEITO PROPOSTA.

LIGUE AGORA NÃO PERCA TEMPO NEM OPORTUNIDADE

MAIS INFORMAÇÕES E FOTOS SOLICITE PELO EMAIL ABAIXO

OPORTUNIDADES EM DESTAQUE DESTA SEMANA!

telefone.

email.
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Para o Sinduscon, debates em torno do documento 
precisam ganhar velocidade e mais objetividade

Plano Diretor  deve ser 
voltado ao desenvolvimento

>> “Desenvolvimento das cidades é um tema complexo, mas inadiável”, diz o presidente do sindicato
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Não estamos 
preocupados 
apenas com 
a construção 
civil, mas com o 
desenvolvimento 
das cidades em 
geral.

Helio Bairros
Presidente do 
Sinduscon.

Grandes desafios urbanos

menos vereadores, mais eficiência

Uma questão muito mal resolvida 
nos municípios de modo geral, o Plano 
Diretor continua sendo foco de gran-
des debates, contestações e polêmicas. 
“Os municípios precisam dar conta de 
planos diretores que sejam focados no 
desenvolvimento, não apenas da cons-
trução civil, mas das cidades de modo 
geral”, observa o presidente licenciado 
do Sinduscon da Grande Florianópo-
lis, empresário Helio Bairros. “O pro-
blema é que o processo de elaboração 
está cercado de complexidades que, 
muitas vezes, inviabilizam o desenvol-
vimento, deixando as cidades à mer-
cê de vontades isoladas, sem atentar 
para o fato de que essas ‘amarras’ 
impedem o crescimento sustentável, 
dificultam a própria geração de em-
pregos e riquezas”, diz.

Helio Bairros enfatiza que o Sin-
duscon tem trabalhado para superar 
essas dificuldades, contribuindo com 
elementos importantes para enrique-
cer as discussões. “Não estamos pre-
ocupados apenas com a construção 
civil, mas com o desenvolvimento das 
cidades em geral”, acrescenta.

Ele espera que os prefeitos eleitos 
tenham sensibilidade de liderar o pro-
cesso de finalização desses documen-
tos, nas cidades em que ainda estão 
pendentes. “Não é possível que um 
Plano Diretor demore mais de 10 anos 
para ser elaborado”, afirma.

Nas conversas informais mantidas com os 
candidatos a prefeito nos municípios abrangi-
dos pelo Sinduscon, os dirigentes da entidade 
têm procurado apontar soluções que julgam 
adequadas para problemas como segurança 
pública, mobilidade urbana, transporte público, 
saúde, educação, entre outros. “Nós sempre con-
tribuímos para esses debates, nunca nos omiti-
mos, pelo contrário. Somos uma entidade repre-
sentativa de um setor produtivo, mas estamos 
inseridos no contexto geral da sociedade civil”, 

diz o presidente licenciado.
No caso de Florianópolis, Helio Bairros 

aponta a necessidade de se revisar o modelo da 
Comcap, uma empresa pública deficitária, que 
presta relevantes serviços ao município, mas 
precisa ser reestruturada. “O ND tem mostrado, 
numa série de reportagens, que a Comcap pa-
rou no tempo. Não é mais possível manter esse 
modelo, ainda que os seus funcionários sejam 
motivo de elogios e de orgulho por parte da po-
pulação”, destaca.

Outra questão que tem merecido atenção 
dos dirigentes do Sinduscon é a quantidade de 
vereadores nos municípios – no caso da Capital 
são 23, o maior número de Santa Catarina. “Te-
mos que saber quanto custam esses vereadores 
para a sociedade”, diz Helio Bairros, falando em 
nome de toda a diretoria. “Entendemos que esse 
é um custo muito exorbitante para as cidades. 
Muitas delas têm vereadores demais, sem que 
isso se justifique do ponto de vista administra-
tivo. Como explicar isso para os moradores? 
Acho que está na hora de exigirmos a redução 
das câmaras, para que a gestão legislativa seja 
mais eficiente e sintonizada com os anseios da 
sociedade”, observa.

“Lembrando ainda que precisamos nos pre-
parar para a retomada do desenvolvimento, que 

se anuncia para 2017. Essa preparação começa 
no município, que é a base das pessoas. Assim, 
as cidades devem estar preparada para esse 
novo momento. Com mais eficiência por parte 
do poder público, seja das prefeituras, seja das 
câmaras. Temos certeza que o setor privado 
dará sua resposta, com a geração de mais em-
pregos e riquezas”, diz.

Helio finaliza enfatizando que as expectati-
vas do Sinduscon são abrangentes, ou seja, não 
se restringem à eleição em uma ou outra cidade 
representada pela entidade. “Nossa atividade 
é voltada ao desenvolvimento dos municípios. 
Não temos dúvida de que, em Florianópolis, São 
José, Palhoça, Biguaçu ou qualquer outro, esta-
remos sempre presentes para contribuir com o 
desenvolvimento sustentável”, ressalta.
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PATRICIA CORRÊA

www.patriciaimoveis.com.br

COD 1549: APTO de 03 quartos (sendo 01 suíte), NOVO, 188m², 
02 vagas de garagem, localizado na área nobre de ingleses a 300 
mtrs do mar. Piscina.  Aceita financiamento. 
R$ 400 mil.

TERRENO
COD 1548: 
Casa / sobrado com 03 qtos (sendo 1 suíte), 02 vagas, terreno 
de 225m² e 143m² de área construída, na região nobre de 
Ingleses. Aceita financiamento 
R$ 650 mil

APARTAMENTO

COD 84: APTO de 02 quartos (sendo 01 suíte), 01 vaga de 
garagem, condomínio fechado com ampla infra de lazer e 
segurança, 50 metros do mar. Mobiliado. Aceita financiamento.
R$ 450.000,00

COD 1095: APTO de 01 quarto, 01 vaga, condomínio fechado 
com ampla infra de lazer e segurança, localizado na área nobre de 
ingleses a 50 mtrs do mar. Aceita financiamento. 
R$ 250 mil

Cod 1332 - APTO de 02 quartos (sendo 01 suíte), 01 vaga de 
garagem, piscina, localizado na região norte de Ingleses a 250 
mts do mar. Aceita financiamento. R$  275 mil

(48) 3369.0123

VENDA    LOCAÇÃO TEMPORADA    LOCAÇÃO ANUAL    AVALIAÇÃO    ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS

Corretora e Avaliadora de Imóveis - Creci 9697 / CNAI 01987 

CASA

O jeito certo de fazer

bons negócios!

Todas as informações e valores deste anúncio estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Horário de Atendimento:

De 2ª a Sábado das 09hs às 12hs e das 14hs  18hs.

Domingo das 14:30hs às 18hs exceto 1º DOMINGO de cada mês

Agende com antecedência atendimento em outros horários

Feriados especiais - PLANTÃO

às

COD 1459: 03 quartos (sendo 01 suíte), 02 vagas de garagem, 
área nobre de Ingleses, FRENTE AO MAR. Vista frontal para a 
praia. Condomínio com piscina e área de lazer. Aceita 
Financiamento. R$ 590 mil

COD  1557: APTO com 02 quartos (01 suíte), 01 vaga de 
garagem, 92m², condomínio fechado com ampla área de lazer e 
segurança, localizado a 50 mtrs do mar.
Aceita financiamento. R$ 350 mil

COD 1228: APTO de 03 quartos (sendo 01 suíte), 01 vaga de 
garagem, 160,60m², condomínio fechado com ampla infra de 
lazer e segurança, 50 mts do mar.  Mobiliado. Aceita 
financiamento. R$ 600  mil

COD 1539: APARTAMENTO de 02 quartos (sendo 01 suíte), 
NOVO, 01 vaga de garagem, ampla e moderna área de lazer, 
localizado a 100 mtrs da praia na região nobre de Ingleses. Aceita 
financiamento. R$ 420 mil

COD 1531: 
área de 450m², plano, localizado na região nobre de ingleses, 
viabilidade condomínio residencial multifamiliar. 
Escritura pública.
R$ 370 mil

APARTAMENTO
03 quartos sendo 01 suíte, NOVO, 01 vaga de garagem, salão de 
festas e piscina, localizado na região nobre de Ingleses.
Aceita Financiamento. 
R$ 375 mil

COD 1382: APTO de 03 quartos (sendo 02 suítes), 02 vagas de 
garagem, condomínio fechado com ampla área de lazer e 
segurança, a 50 metros do mar. Aceita Financiamento.
R$ 700 mil
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MAIS  DE

Nós do Grupo Feltrin pensamos em ajudar e 
facilitar a vida de nossos clientes. 

Em breve com 3 endereços para melhor 
atendê-los, onde trabalhamos com venda e 

aluguel de imóveis comerciais e residenciais.

Prestamos serviços contábeis para pessoas 
físicas e jurídicas coma a ajuda  

da Contabilidade Feltrin.

E, também, ajudamos na administração  
de condomínios com a Cr2 Administração  

de Condomínios.

www.grupofeltrin.com.br

(48) 3090-9700

facebook.com/grupofeltrin

Casa Residencial
SANTOS DUMONT: 03 dorms (01 suíte), 02 sal, coz, bwc e gar 
R$1300,00 Cod: 00387.005
FORQUILHAS: 02 dorms., sal, coz, e gar R$ 650,00 Cód. 00958.001  
BELA VISTA/PLÇ: 02 dorm, sal e coz conj, bwc, área de serv e estac p/ 
2 cars R$ 650,00 Cód.: 00971.001
PRAIA DE FORA: 04 dorm, sal, coz, área de serv, 02 bwcs, var e gar R$ 
2000,00 Cód.: 00802.001 
PONTE DO IMARUIM: 03 dorm, sal, coz, bwc, área de serv e gar R$ 
850,00 Cód.: 00817.001
BELA VISTA, PHÇ: 2 pisos, sal, coz e lavb, 02 dorm, 1 suíte c sac, bwc, 
gar, área de serv R$ 1100,00 Cód.: 00354.001
AREIAS: 02 dorm, sal, coz, bwc, área de serv e gar R$ 900,00 Cód.: 
00758.001

Casa Comercial
SERRARIA: aprox 510m² de área tot e 350m² área útil R$ 3000,00 
Cód.: 00757.001

Galpões 
ARIRIU: aprox 313m², sendo 35m² de mezanino R$ 3500,00 Cód.: 
00176.002

Terreno 
LISBOA: aprox 240m² R$ 1000,00 Cód: 00611.001
P. DO SUL: aprox 140m² R$ 1450,00 Cód: 00227.002
BARREIROS: murado c/ aprox 360m² R$ 1500,00 Cód.: 10008.004

Apartamento de 01 dormitório 
F. SANTO ANTONIO: sal, coz, ban e gar R$ 500,00 Cód.: 00011.003
AREIAS: sal, coz, ban, e estac R$ 400,00 Cód.: 20022.006
CAMPINAS: sal e coz conj e bwc R$ 580,00 Cód: 00655.008
SERRARIA: coz, sal, área de serv e gar R$ 500,00 Cód.: 20071.001
IPIRANGA: sal, bwc, coz, gar R$ 500,00 Cód.: 02061.001
ROÇADO: sal, coz, bwc e gar R$ 500,00 Cód.: 02061.002
REAL PARQUE: sal, coz, bwc e gar. R$ 500,00 Cód.: 02061.003
ROÇADO: sal, coz, bwc e gar. R$ 500,00 Cód.: 02061.004
CAMPINAS: sal e coz conj, bwc e área de serv R$ 580,00 Cód.: 
00655.003
CAMPINAS: sal e coz conj, bwc e área de serv R$ 580,00 Cód.: 
00655.004
P. DO IMARUIM: coz, bwc e área de serv R$ 550,00 Cód.: 00433.001
PONTE DO IMARUIM: sal e coz conj, bwc, área de serv e gar R$ 500,00 
Cód.: 00149.003
CENTRO PHÇ: sal e coz conj e bwc R$ 600,00 Cód.: 00808.017
AREIAS: sal, coz, bwc, área de serv e gar R$ 500,00 Cód.: 20026.007
F. SANTO ANTONIO: coz, bwc e área de serv R$ 500,00 Cód.: 
00011.010
PRAIA COMPRIDA: coz, bwc e área de serv R$ 500,00 Cód.: 00029.001

Apartamento de 02 dormitórios 
KOBRASOL: sal, coz e área de serv conj, bwc, sac e gar R$ 750,00 Cód.: 
00967.001                                                                                                                                                                       
REAL PARQUE: sal, coz, bwc, área de serv  e gar R$ 650,00 Cód.: 
00742.001
CAMPINAS: sac ampla, 01 suíte, 02 sal, bwc, copa, coz e gar R$ 
2500,00 Cód.: 00749.001
REAL PARQUE: sal, coz, bwc, área de serv e gar R$ 550,00 Cód.: 
00753.001

P. DO IMARUIM: sal, coz área de serv com varanda e gar R$ 800,00 
Cód.: 00626.002
CAMPINAS: sal, coz, bwc, área de serv R$ 690,00 Cód.: 00654.002
JD ELDORADO: sal, coz, bwc, área de serv, sac c/churra e gar R$ 
700,00 Cód.: 00259.002
JD ELDORADO: sal, coz, bwc, área de serv, sac c/churra e gar R$ 
700,00 Cód.: 00259.003
JD ELDORADO: sal, coz, bwc, área de serv, sac c/churra e gar R$ 
700,00 Cód.: 00259.004
BELA VISTA/PALHOÇA: sal, coz, bwc, sac c/ churr, área de serv e gar 
R$ 790,00 Cód.: 00408.007
BELA VISTA/PALHOÇA: sal, coz, bwc, sac c/ churr, área de serv e gar 
R$ 790,00 Cód.: 00408.008
BELA VISTA/PALHOÇA: sal, coz, bwc, sac c/ churr, área de serv e gar 
R$ 790,00 Cód.: 00408.009
BELA VISTA/PALHOÇA: sal, coz, bwc, sac c/ churr, área de serv e gar 
R$ 790,00 Cód.: 00408.010
RIO CAVEIRAS: sal, coz, bwc, área de serv, sac e gar R$ 1000,00 Cód.: 
00117.014
RIO CAVEIRAS: sal, coz, bwc, área de serv, sac e gar R$ 1000,00 Cód.: 
00117.015
P. DO IMARUIM: sal e coz conj, bwc, área de serv e gar R$ 450,00 
Cód.: 00134.004
FAZENDA STO ANTONIO: sal e coz e área de serv conj, bwc e gar R$ 
800,00 Cód.: 00064.001
JD AQUARIUS: sal, coz, bwc, área de serv e gar R$ 650,00 Cód.: 
00336.003
P. DO IMARUIM: sal e coz conj, bwc e área de serv R$ 750,00 Cód.: 
00510.001 
P. DO IMARUIM: 01 suíte, sal, coz, bwc e área de serv R$ 800,00 Cód.: 
00139.011
CAMPINAS: sal, coz, bwc, área de serv, sac c/ churr e gar R$ 850,00 
Cód.: 00202.010
AREIAS: sal, coz, área de serv, sac c/ churras e gar R$ 1050,00 Cód.: 
20034.003
KOBRASOL: sal, coz, bwc e área de serv R$ 800,00 Cód.: 10013.003
PONTE DO IMARUIM: sal e coz conj, bwc, sac, área de serv e gar R$ 
730,00 Cód.: 00033.014
AREIAS: sal, coz, área de serv e gar R$ 850,00 Cód.: 20035.003 
NOS SEN DO ROSARIO: 1 suíte, sal c/ sac e churr, coz, área de serv, 
bwc, gar R$ 1100,00 Cód.: 00801.001
AREIAS: sal, coz, bwc, área de serv e gar R$ 880,00 Cód.: 20024.006
BARREIROS: sal, coz, bwc, área de serv, sac e gar R$ 1.000,00 Cód.: 
20046.001
BARRA DO ARIRIU: sal e coz conj, bwc, área de serv, sac c/ churr e gar 
R$ 550,00 Cód.: 00543.001
ARIRIÚ: sal e coz conj, bwc, área de serv e estac R$ 550,00 Cód.: 
10590.001
AREIAS: sal, coz, bwc, área de serv, sac e gar R$ 900,00 Cód.: 
20008.001
BARREIROS: 01 suíte, coz, sal c/ sac e churr, área de serv, bwc e gar 
R$ 1250,00 Cód.: 20034.001
P. DO IMARUIM: sal e coz conj, bwc, área de serv e gar R$ 450,00 
Cód.: 00134.001
PASSA VINTE: 01 suíte, sal e coz conj, bwc, área de serv, sac c churr e 
gar R$ 880,00 Cód.: 00202.020
KOBRASOL: sal, coz e área de serv R$ 700,00 Cód.: 10270.001

PONTA DE BAIXO: sal, bwc, coz e área de serv conj e estac rotativo 
R$ 500,00 Cód.: 00804.001
BOM VIVER: sal, coz e área de serv conj, bwc e vaga de estac descob 
R$ 400,00 Cód.: 00059.001
PASSA VINTE: 1 suíte, sal e coz conj, bwc, área de serv, sac com 
churras e gar R$ 880,00 Cód.: 00202.007
AREIAS: sal, coz, área de serv, bwc, sac com churras e gar R$ 700,00 
Cód.: 20018.001
AREIAS: aproximadamente 70m², bwc e uma vaga de garagem R$ 
700,00 Cód.: 20056.001

Apartamento de 03 dormitórios 
ROÇADO: sal, coz, bwc e área de serv R$ 800,00 Cód.: 00621.002
JD AQUARIUS: coz e área de serv conj, sal, bwc, terraço e gar R$ 
680,00 Cód.: 00390.001
PRAIA COMPRIDA: sal, bwc, coz e área de serv conj (c/ arms) e estac 
R$ 850,00 Cód.: 10420.003
REAL PARQUE: 01 suíte, sal, coz, bwc, área de serv e gar R$700,00 
Cód.: 20026.002
PRAIA COMPRIDA: sal, coz, bwc, área de serv e estac R$ 650,00 Cód.: 
00798.001
AREIAS: 1 suíte, sal, coz, área de serv, bwc e gar R$ 950,00 Cód.: 
20044.004
CAMPINAS: sal, coz montada, área de serv c/ armár, bwc e gar R$ 
1.200,00 Cód.: 00810.001
BELA VISTA: sal, coz, bwc, área de serv R$ 790,00 Cód.: 10398.001
FZDA STO ANTONIO: 01 suíte, sal, coz, bwc, área de serv, sac c/ churr 
e gar R$ 1000,00 Cód.: 00811.001
CENTRO SJ: 01 suíte, sal, coz, bwc, área de serv, sacada e gar R$ 
1.300,00 Cód.: 00332.005
CAMPINAS: 02 suítes, sal, coz, bwc, área de serv grande, gar R$ 
2.000,00 Cód.: 00816.001
CENTRO SJ: 1 suíte, sal c sac, coz, bwc, área de serv e vaga de gar  R$ 
1300,00 Cód.: 00332.007
CAMPINAS: sal, coz, bwc e área de serv R$ 500,00 Cód.: 00002.006

 Kitnet 
IPIRANGA: semi-mob, aprox 30 m² e bwc R$ 500,00 Cód.: 20067.004
IPIRANGA: aprox 35 m² e bwc R$ 500,00 Cód.: 20061.001
IPIRANGA: aprox 35 m² e bwc R$ 500,00 Cód.: 20061.002
IPIRANGA: aprox 35 m² e bwc R$ 500,00 Cód.: 20061.003

Lojas
MONTE CRISTO: aprox 90m² e bwc. R$ 1500,00 Cód.: 00526.004
BARREIROS: aprox 30m² e um bwc  R$ 1400,00 Cód.: 00956.001
P. DO IMARUIM: aprox 110m² e bwc R$ 1000,00 Cód.: 00135.003 
CAMPINAS: aprox 50m² e bwc R$ 1200,00 Cód.: 00647.001 
CAMPINAS: aprox 27m² e bwc R$ 900,00 Cód.: 00113.002
ARIRIU: aprox 62m², com mezanino e bwc R$ 900,00 Cód.: 00732.001
ARIRIU: aprox 46m², mez e bwc R$ 800,00 00 Cód.: 00732.002
CAMPINAS: aprox 21m² e bwc R$ 790,00 Cód.: 00206.002
FORQUILHINHAS: aprox 40m² e bwc R$ 700,00 Cód.: 00153.006
CAMPINAS: aprox. 40m² e bwc R$ 600,00 Cód.: 00655.007
P. DO IMARUIM: aprox. 53m² de área priv, mez e bwc R$ 400,00 Cód.: 
00975.002
P. DO IMARUIM: aprox. 53m² de área priv, mez e bwc R$ 400,00 Cód.: 
00975.001
KOBRASOL: aprox. 70m², mezanino e bwc R$ 2500,00 Cód.: 10320.002

BREJARU: aprox 12x9, coz e bwc +apto 3 dorm, sal, coz, bwc e área 
serv R$ 2100,00 Cód.: 00602.001
KOBRASOL: aprox 75,00m² e bwc R$ 2000,00 Cód.: 00398.003
CAMPINAS: aprox 25m² e bwc R$ 1200,00 Cód.: 00206.011
CAMPINAS: aprox 15 m² R$ 950,00 Cód.: 00054.001
PONTA DE BAIXO: aprox 50m² e bwc R$ 650,00 Cód.: 10325.008
KOBRASOL: aprox 55m² e bwc R$ 2800,00 Cód.: 00463.009 
CENTRO: aprox.32m² e bwc R$ 1.000,00 Cód.: 01020.004
CAMPINAS: aprox 200m², c/ coz, salão, 03 bwcs, hall de entr, varanda 
e área de serv R$ 5.500,00 Cód.: 00123.013
CAMPINAS: aprox 40m²  R$ 700,00 Cód.: 00824.001

Salas 
CAMPINAS: aprox 500m², 03 salas c/ terraço priv, bwc e 03 vg de gar 
R$ 20000,00 Cód.: 00117.013
CENTRO/PALHOÇA: aprox 80m² e bwc R$ 7000,00 Cód.: 00635.001
PASSA VINTE: no 4º andar, aprox 51 m², 1 bwc e uma gar R$ 900,00 
Cód.: 00182.001
CAMPINAS: aprox 30 m² e gar R$ 1490,00 Cód.: 00117.011
PASSA VINTE: aprox 37m², bwc e gar R$ 860,00 cód.: 00257.001
CAMPINAS: aprox 21m² e bwc R$ 850,00 Cód.: 00206.005
PASSA VINTE: aprox 25m², bwc e gar R$ 650,00 Cód.: 00257.002
IPIRANGA: aprox 30m², divisórias e bwc R$ 600,00 Cód.: 20067.005
CAMPINAS: aprox. 32m² e bwc R$ 650,00 Cód.: 10310.009
CAMPINAS: aprox 40m² e bwc R$ 750,00 Cód.: 00118.024
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