
Onde fica: 
Rua Capinzal, 439. 

Bairro:  
América.

Telefone:  
(47) 3278-8665. 

Site 
casadacisterna.com.br
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Casa da Cisterna oferece 
equipamentos de fácil instalação 
e com baixo custo para começar 
a aproveitar água da chuva hoje

Armazenar 
água, 
economizar e 
ajudar o meio 
ambiente

Você gostaria de poder começar a cap-
tar água da chuva hoje? E com esta água 
poder lavar calçadas, muros, carros, regar 
o jardim? E o mais bacana: sem contaminar 
o solo. Hoje, com baixo investimento, isto 
já é possível. Desde o final do ano passado, 
Joinville conta com a Casa da Cisterna, uma 
empresa especializada em captação e arma-
zenamento da água da chuva. Oferece todos 
os tipos de cisternas, inclusive os modelos 
slim, próprios para pequenos espaços. Além 
disso, a loja conta com filtros para água de 
chuva, sifão, freio aerador, realimentador, 
bóia-mangueira, motobombas, filtro de sedi-
mentos para água que vem da rede e todos 
os equipamentos necessários para instala-
ção e reaproveitamento da água de Chuva. 
Há, também, cisternas para prédios, indús-
tria e comércio.

Luiz Augusto Antonin, proprietário, 
lembra que sempre lhe incomodou em usar 
água potável para limpar calçadas. Aí veio a 
crise da falta de água em São Paulo. Em uma 
visita que fez a cidade, pôde conferir de per-
to o transtorno do desabastecimento. Luiz 
decidiu mudar sua vida e, ao mesmo tempo, 
ajudar o meio ambiente. Criou a Casa da Cis-
terna e tem planos ambiciosos para a empre-
sa. Hoje, já atende o Brasil inteiro, mas quer 
avançar, principalmente, na conscientização 
das pessoas. “O Brasil é um dos poucos países 
que ainda usa água tratada para banheiros 
e limpeza em geral”, coloca.

Com cerca de R$ 960 e sem nenhuma 
obra, é possível implantar uma cisterna em 
casa. Ela ocupa um pequeno espaço, no can-
to da casa, e já vem com tratamento antibac-
teriano e proteção para raios ultravioletas. 
Outro aspecto importante, além da econo-
mia, é que a água que será devolvida ao solo 
é a própria água da chuva, sem tratamento 
químico. Bem diferente do que lavar uma 
calçada com água cheia de cloro ou com sa-
bão que fora usada no tanque. 

“É quase um processo natural, sem con-
taminar o solo e o lençol freático”, reforça. 

Joinville, por chover muito, é a cidade 
ideal para se ter uma cisterna em casa.

Luiz tem conversado muito com enge-
nheiros para que não deixem tubulação cru-
zada em seus projetos, pois se em algum mo-

mento o morador decidir usar água da chuva 
para descarga nos banheiros, por exemplo, 
ele possa fazer isto sem muita complicação. 

“Meu sonho é desenvolver um produto 
mais barato ainda para que todas as casas 
tenham uma cisterna”, confidencia o empre-
sário, que até já criou alguns protótipos, mas 
que ainda estão em fase de testes.

Outra luta que Luiz pretende encampar 
é para mudar a legislação municipal. Em al-
guns estados e municípios, a lei determina 
que toda a construção acima de 200 metros 
quadrados deve ter um sistema de capta-
ção e reaproveitamento da água pluvial. Em 
Joinville, ainda não há projeto tramitando a 
este respeito. 

“Nosso objetivo é ajudar as pessoas a 
aproveitar este recurso natural com um cus-
to mínimo. É o melhor produto custo-benefí-
cio. Não precisa fazer obra.”

Segundo Luiz, se a maioria dos morado-
res da cidade tivesse uma cisterna, não have-
ria tantos alagamentos. 

A Casa da Cisterna também presta con-
sultoria. Vai até a casa do cliente ou cons-
trutoras, avalia a obra e sugere o modelo 
ideal para cada ambiente de acordo com o 
tamanho de telhado e finalidade da água a 
ser usada.

Como conhece e entende de muitos pro-
dutos que hoje são fabricados e utilizados 
na Europa e Estados Unidos e Austrália, o 
empresário informou que, assim que o dó-
lar permitir, pretende importar. Mas hoje, a 
Casa da Cisterna já oferece muitos modelos 
a preços bem atraentes.

Entre os diferenciais da empresa, Luiz 
aponta que é entregar a solução completa. 
“Damos todo o suporte de instalação e te-
mos um pós-venda completo.” Desta forma, 
o cliente não precisa procurar em vários for-
necedores uma única solução.

Determinado a chamar a atenção para 
causa, Luiz não mede esforços para alertar o 
quanto este produto vai trazer de benefícios 
para a natureza e para o bolso, pois haverá 
menos consumo de água, menos tarifa sobre 
o esgoto etc. 

Luiz lembra que a água coletada é leve e 
limpa, pois o sistema de filtro retira  as folhas 
e outras sujeiras antes de armazenar a água. 

Precisamos desmistificar 
o conceito cisterna no 
Brasil. Não existe obra, 
não existe engenharia, 
nada disso. É fácil. Pode 
ser um modelo aparente. 
A água não precisa ficar 
armazenada por muito 
tempo: usa-se para 
molhar verdura, molhar 
jardim, limpeza em 
geral”, complementa.

Luiz Augusto Antonin
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IMÓVEIS NA PALMA DA MÃO

Na agitação do dia a dia, comprar, vender ou alugar um imóvel pode ser muito 
trabalhoso. Atualmente, as imobiliárias, que já se esforçavam ao máximo para 
oferecer agilidade e tranquilidade aos clientes, passaram a apostar nas mídias digitais 
para facilitar a busca e oferecer portais e sites especializados neste  po de pesquisa.

O Brasil é o 5º país mais conectado na internet do mundo. Segundo dados do 
Ibope NetRa  ngs, são mais de 93 milhões de pessoas ligadas à rede. Destes, mais de 10 
milhões estão procurando imóveis. Acompanhando esta tendência, nos úl  mos anos, 
a atuação do corretor de imóveis evoluiu muito com a ajuda da internet. Estes recursos 
tecnológicos mudaram a maneira de se relacionar com os clientes, promovendo 
uma revolução no atendimento com a ajuda de computadores, notebooks, tablets, 
smartphones, programas e aplica  vos. Estas ferramentas são tão importantes quanto 
o próprio credenciamento no Creci e, se usadas de maneira consciente, planejada e 
estratégica, ajudam na realização dos negócios.

E a internet também mudou a forma dos clientes procurarem imóveis. É possível 
conferir os anúncios na palma da mão, seja em casa, no escritório ou na rua. Assim, 
os corretores estão cientes que para conquistar um cliente é preciso trabalhar pela 
 delização, fazer com que ele se sinta único e especial, recebendo atendimento 
personalizado pessoalmente e por meio das ferramentas das redes sociais e sites.

Com 3 mil imóveis disponíveis para venda e locação, a Anagê Imóveis lançou, 
recentemente, seu novo site. Com o exper  se de uma agência especializada, 
o endereço eletrônico  cou mais moderno, seguindo as tendências de portais 
imobiliários, com aspecto limpo e oferecendo mais facilidade durante as buscas. “O 
site está visualmente mais bonito e com maior facilidade para acessar as informações. 
A par  r de agora, a busca contará com mais  ltros que facilitam a navegação”, revela 
Rodrigo Alves da Silva, diretor administra  vo  nanceiro da Anagê. O layout da página 
é responsivo, uma ferramenta onde o site se encaixa automa  camente no disposi  vo 
do usuário (laptop, celular, tablet, iMac ou PC).

Entre as facilidades do novo site, esta a possibilidade de buscar imóveis por 
categorias de acordo com caracterís  cas desejadas como imóveis com renda, imóveis 
comercias, imóveis em praias, lançamentos, imóveis prontos para morar, imóveis 
para troca ou opções de primeiro imóvel. Outra novidade é a maior interação com as 
redes sociais e atualização constante do novo Blog Anagê, com informações sobre o 
mercado imobiliário.

Con ra em www.anageimoveis.com.br.
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Bom Retiro REF.4547
Sobrado averbado com 3 dormitórios sendo  

1 suíte master, 2 vagas de garagem, permanecem  
os móveis na cozinha e lavanderia. Estuda permuta.

DE: R$ 590.000,00
POR: R$ 560.000,00

Bom Retiro REF.4206
Cond. fechado, 3 suítes, closet, salas conjugadas à cozinha. 

Área de lazer/ festas com piscina, churrasqueira, forno e 
fogão a lenha. Estuda permuta por apto até 400 mil.

DE: R$ 1.050.000,00
POR: R$ 1.030.000,00

Saguaçú REF.4273
Amplo sobrado geminado, 3 dormitórios sendo  
1 suíte-closet, churrasqueira, piso em laminado  

madeira e porcelanato, 2 vagas de garagem.

DE: R$ 825.000,00
POR: R$ 785.000,00

Glória REF.4451
Sobrado com 4 dormitórios (1 suíte), possui ótima  
área de festas, edícula com churrasqueira e piscina,  

3 vagas de garagem, averbada. Estuda permuta.

DE: R$ 750.000,00
POR: R$ 698.000,00

Saguaçú REF.4558
Amplo sobrado com 3 dormitórios, 2 banheiros, 2 vagas 

de garagem, piscina e churrasqueira. Próximo à sociedade 
Alvorada. Estuda permuta por apto até 200 mil.

DE: R$ 530.000,00
POR: R$ 500.000,00

Santo Antônio REF.4340
Sobrado com 3 suites, piso em laminado de madeira e 

porcelanato, excelente acabamento, aquecimento a gás e 
preparação para ar split. Possui 2 vagas de garagem.

DE: R$ 610.000,00
POR: R$ 550.000,00

Floresta REF.4675
Amplo terreno, com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 3 vagas 

de garagem, sala íntima e depósito. piso porcelanato. 
Estuda permuta por imóvel de menor valor.

DE: R$ 430.000,00
POR:  R$ 415.000,00

Bom Retiro REF.4651
2 dormitórios, terreno plano e amplo com 15x28 m². 
Imóvel parcialmente averbado. Próxima ao posto de  

saúde e panificadora Santa Bárbara.

DE: R$ 300.000,00
POR: R$ 270.000,00

Bom Retiro REF.4446
Sobrado geminado em condomínio fechado, 3 dorms 

sendo 1 suíte, armários na cozinha, bwc, área de serviço, 
suíte, rack na sala e persiana nos dorms, 2 vagas garagem.

DE: R$ 350.000,00
POR: R$ 320.000,00

Saguaçú REF.4653
Sobrado geminado com 1 suite closet + 2 dorms, 2 vagas 

de garagem e ótima área de festas, móveis na cozinha, 
lavanderia, churrasqueira, lavabo, banheiro e closet.

DE: R$ 450.000,00
POR: R$ 446.000,00

Iririú REF.4592
3 dormitórios, ótimo espaço nos fundos,  

região alta, próxima ao supermercado Werncke.  
Estuda permuta por apto no bairro Iririú.

DE: R$ 350.000,00
POR: R$ 340.000,00

Boehmerwald REF.4642
Sobrado geminado de esquina, com 3 dormitórios, piso 

porcelanato e laminado madeira, acabamento do teto em 
gesso. Permanecem os móveis na cozinha e banheiros. 

DE: R$ 285.000,00
POR: R$ 275.000,00

Anita Garibaldi REF.4109
Suíte com closet + 2 quartos, sala de estar/ jantar +  
sala tv com lavabo. ideal para fins residenciais e/ ou  
comerciais. Aceita apto menor valor até R$ 450 mil.

DE: R$ 650.000,00
POR: R$ 630.000,00

Bom Retiro REF.4610
Condomínio fechado, 4 dormitórios (1 suite + 1 suite  

master), 2 vagas garagem, móveis na cozinha, churrasq.,  
1 dorm e bwc. Estuda permuta por apto até 180 mil.

DE: R$ 460.000,00
POR: R$ 390.000,00

Nova Brasília REF.4511
Condomínio fechado, 2 dorms (1 suíte), pergolados com 
deck de madeira, jacuzzi, 2 vagas de garagem, churrasq. 

externa. Móveis sob medida na cozinha e banheiros. 

DE: R$ 420.000,00
POR: R$ 380.000,00

Vila Nova REF.4705
Sobrado geminado com 2 dormitórios, sala de estar/ 
jantar, e 1 vaga de garagem. Móveis sob medida na  

cozinha, bwc, dormitório, lavabo, lavanderia e rack na sala.

DE: R$ 210.000,00
POR: R$ R$ 190.000,00

Saguaçú REF.4618
Sobrado geminado novo, ótimo acabamento,  

3 dormitórios sendo 1 suíte, móveis sob medida na  
cozinha e banheiros. Aceita apto menor valor.

DE: R$ 350.000,00
POR: R$ 335.000,00

Saguaçú REF.4337
Sobrado geminado com 1 suíte + 2 dormitórios, 

 permanecem os moveis na cozinha, área de serviço e  
2 ar split, alarme, 2 vagas de garagem. Estuda permuta.

DE: R$ 440.000,00
POR: R$ 420.000,00

Costa e Silva REF.4333
Sobrado geminado averbado com 3 dormitórios,  

sendo 1 suite. Cozinha, churrasqueira, bwc e suíte com 
móveis, piso em laminado madeira. Estuda permuta. 

DE: R$ 350.000,00
POR: R$ 330.000,00

Bom Retiro REF.4581
Sobrado geminado com 3 dormitórios (1 suíte), móveis 

planejados na cozinha e em 1 banheiro. com churrasqueira 
privativa. Estuda permuta por apto com elevador.

DE: R$ 295.000,00
POR: R$ 290.000,00

Plantão  9607-9153


