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Materiais de primeira linha, fornecedores conceituados, 
acabamentos internos e externos de qualidade, além da 
manutenção preventiva são alguns dos itens que tornam o imóvel 
sólido e duradouro e faz com que ele se valorize ao longo dos anos

Construções que 
resistem ao tempo

Você já deve ter ouvido falar ou pen-
sado: “quero passar o resto da minha 
vida morando aqui”. Saiba que é possí-
vel. Basta tomar alguns cuidados que 
começam na hora da compra.

Mas como saber se o empreendi-
mento tem um bom padrão construtivo? 
O Sindicato da Indústria da Construção 
Civil de Joinville (Sinduscon) orienta ob-
servar se a construtora compra produ-
tos de fornecedores qualificados, dentro 
dos padrões do Programa Brasileiro da 
Qualidade e Produtividade do Habitat 
(PBQP-H), que regula o desenvolvimento 
e implementação dos materiais, alerta o 
Sinduscon. A construtora também deve 
ser referenciada no mercado imobiliário 
e ter a tecnologia como aliada. O cliente 
também pode identificar a qualidade de 
um empreendimento por meio das par-
cerias bancárias que a empresa obtém. 
Isto garante que o imóvel é sólido, pois 
o banco só empresta dinheiro porque 
acredita na viabilidade do negócio. Além 
disso, é recomendado comparar o me-
morial descritivo com o produto que o 
cliente estará recebendo.

Se o imóvel for novo ou em constru-

ção, é preciso certificar-se da a idonei-
dade da construtora, visitar obras já en-
tregues; pesquisar junto aos moradores 
quais pontos fortes e fracos; consultar 
órgãos públicos quanto à legalidade da 
obra (se possui alvará de construção/
habite-se); débitos junto à Prefeitura e 
a incorporação do imóvel, o que oferece 
segurança jurídica à construção. É im-
portante também identificar quais são 
os benefícios que o empreendimento 
pode oferecer, como qualidade de vida, 
conforto e satisfação.

Já se o imóvel for usado, solicitar 
junto ao Cartório de Registro de Imó-
veis a matrícula imobiliária atualizada 
e verificar seu histórico; cópia dos pro-
jetos (arquitetônico, estrutural, elétrico, 
hidrossanitário, etc.); cópia do alvará de 
construção e alvará de habite-se; con-
sultar o responsável técnico pelo projeto 
e pela obra; verificar os serviços existen-
tes no entorno e, principalmente, con-
versar com vizinhos perguntando se no 
lugar já houve enchente ou inundação e 
é muito barulhento. Caso o imóvel tenho 
algum defeito, solicitar os reparos antes 
da compra.

Manutenção preventiva
�� Empreendimento erguido com bons 

materiais e que tem um sistema de pre-
venção e manutenção não se deteriora 
com o passar dos anos. É importante 
ressaltar que, como qualquer material, 
produto ou bem, há  necessidade de 
ações periódicas, como pintura, limpe-
za e cuidados com as áreas externas e 
comuns. A inspeção predial é realizada 
através de vistoria no local, que classi-
fica as deficiências constatadas e as re-
comendações para sua correção. É uma 
atividade técnica de engenharia que 
verifica as condições de segurança, fun-
cionalidade e proteção das construções.

Valorização
�� A valorização de um empreendimen-

to envolve alguns fatores de mercado, 
como a credibilidade da construtora, 
qualidade construtiva, projeto arqui-
tetônico diferenciado, localização e 

infraestrutura consolidada do empre-
endimento e do entorno. Os empreendi-
mentos comprados na planta são mais 
valorizados, segundo o Sinduscon, pois 
são vendidos com preço menor dos que 
os imóveis já prontos. O cliente pode 
pagar as prestações correspondentes 
ao empreendimento durante o período 
construtivo, e ainda tem a possibilidade 
de financiá-lo pela modalidade de crédi-
to associativo.

O que observar:
�� credibilidade da construtora.
�� materiais de primeira linha.
�� fornecedores conceituados.
�� acabamentos externos e internos 

de qualidade, assim como pisos, 
fiação elétrica, hidráulica, tintas...

�� verificar imóveis já entregues.
�� localização e infraestrutura no en-

torno.
�� valorização do empreendimento.
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Bucarein REF.9326

2 dorms, 1 vaga de garagem, móveis 
no dorm, bwc, sala de estar e cozinha 
microondas, geladeira, maq. de lavar.
De R$ 198.000,00 PoR R$ 180.000,00

Santo Antônio REF.9345

3 dorms (1 suíte), ampla sacada com 
churrasq. Prédio com elevador, piscina, 

salão de festas e playground.
De R$ 340.000,00 PoR R$ 320.000,00

Centro REF.9305

3 dorms (1 suíte), móveis planejados, 
prédio c/ 2 elevadores, piscina, salão de 
festas, quadra esportes e portaria 24h.
De R$ 420.000,00 R$ 400.000,00

Centro REF.1682

3 dorms, (2 suítes, sendo 1 suíte-master). 
Prédio possui comp. área de lazer. Estuda 

permuta por imóvel de menor valor.
De R$ 900.000,00 PoR R$ 750.000,00

Atiradores REF.1922

3 suítes (1 suíte closet), possui móveis na 
cozinha, área de serviços, bwcs, closet, 
sacada, 3 splits. 2 vagas de garagem.

De R$ 750.000,00  PoR R$ 720.000,00

Atiradores REF.9454

Cobertura duplex, 2 suítes, amplo  
terraço, churrasq., vista maravilhosa.  

2 vagas individuais de garagem.
De R$ 425.000,00 PoR R$ 420.000,00

Costa e Silva REF.1786

Novo, 1 suite + 1 dorm, sacada com 
churrasq. Prédio moderno, com 2 

salões de festas, elevador e playground.
De R$ 240.000,00  PoR R$ 229.000,00

América REF.9385

Cobertura plana, 2 suítes, living, 
lavabo, home theater e lareira. Área 

externa com piscina privativa.
De R$ 890.000,00  PoR R$ 850.000,00

América REF.1971

Seminovo, 3 dormitórios sendo 1 suíte, 
2 vagas de garagem. Estuda permuta 
por terreno até 300 mil na zona norte.

De R$ 660.000,00  PoR R$ 650.000,00

Anita Garibaldi REF.1103

Novo, suíte + 1 dorm, coz. integrada e 
ampla varanda gourmet. Prédio com 

elev., salão de festas e espaço gourmet.
 De R$ 310.000,00  PoR R$ 240.000,00

Bom Retiro REF.1768

2 dormitórios, sala integrada com a 
sacada com deck de madeira, móveis 
planejados. Avalia permuta por carro.

De R$ 230.000,00  PoR R$ 207.000,00

Atiradores REF.1767

3 suítes, sendo 1 suíte-closet, 4 vagas 
de garagem, excelente e completa  

área de lazer, piscina aquecida.
De R$ 1.900.000,00  PoR R$ 1.700.000,00

Anita Garibaldi REF.9141

3 dormitórios sendo 1 suite closet,  
2 vagas de garagem, sacada com  
churrasqueira. Estuda permuta.

De R$ 620.000,00  PoR R$ 600.000,00

Costa e Silva REF.1273

Novo, 3 dorms, sendo 2 suítes, 2 vagas 
de garagem. Prédio com elevador. 

Aceita permuta por imóvel até 220 mil.
De R$ 395.000,00  PoR R$ 370.000,00

Bom Retiro REF.1924

Novo, 2 dorms (1 suíte), sacada com 
churrasqueira, 2 vagas de garagem. 
Prédio com área de lazer e elevador.

De R$ 299.000,00 PoR R$ 279.000,00

Santo Antônio REF.1476

Cobertura duplex com 2 dormitorios, 
terraço c/ churrasqueira e infraestrutura 

para piscina, móveis planejados.
De R$ 225.000,00  PoR R$ 215.000,00

Atiradores REF.9162

3 dormitórios (1 suíte com hidro  
massagem), ambientes amplo, semi 

mobiliado e com 2 vagas na garagem. 
De R$ 780.000,00 PoR R$ 770.000,00

Centro REF.9265

4 dormitórios, sendo 1 suíte + 1 suíte 
master, 3 sacadas. Estuda permuta por 

apartamento próximo ao centro.
De R$ 490.000,00  PoR R$ 460.000,00

América REF.1775

Novo, 3 dormitórios sendo  
1 suíte, sacada com churrasqueira 

privativa, 2 vagas de garagem.
De R$ 380.000,00  PoR R$ 320.000,00

América REF.9092

Seminovo, suíte + 1 quarto, sala com 
sacada e churrasqueira privativa, 
cozinha e banheiros com móveis.

De R$ 295.000,00  PoR R$ 280.000,00

Atiradores REF.1723

3 dorms (1 suíte-master), 2 sacadas, 2 
vagas de garagem, móveis planejados. 
Prédio possui completa área de lazer.

De R$ 750.000,00 PoR R$ 640.000,00

Saguaçú REF.1951

1 suite + 2 dormitórios, armários  
nos dormitórios, área de serviços, 

cozinha. Sacada com churrasqueira.
De R$ 490.000,00  PoR R$ 470.000,00

América REF.9143

3 dormitórios sendo 1 suíte, sacada 
com churrasqueira. Estuda permuta por 

apartamento de menor valor.
De R$ 370.000,00  PoR R$ 360.000,00

Santo Antônio REF.9700

Suíte + 1 dormitório, sacada  
com churrasqueira,  

2 vagas de  garagens.
De R$ 250.000,00  PoR R$ 230.000,00

Costa e Silva REF.9250

 2 dormitórios, 1 vaga de garagem,  
2 sacadas sendo 1 com churrasqueira, 

móveis planejados + eletros.
De R$ 195.000,00  PoR R$ 193.000,00

Atiradores REF.1523

4 dorms, (1 suíte-master), sacada c/ 
churrasq.  Aceita permuta por resid. de 
menor valor em condomínio fechado.

De R$ 750.000,00 PoR R$ 690.000,00

Saguaçú REF.1556

3 dorms (1 suíte). Prédio com elevador, 
sala de jogos, espaço fitness. Estuda 
permuta por apto de menor valor.

De R$ 485.000,00  PoR R$ 460.000,00

Bom Retiro REF.1929

1 suíte + 2 dorms, 2 vagas de garagem, 
piso porcelanato e lam. de madeira. 
Prédio c/ elevador, 2 salões de festas. 

De R$ 340.000,00  PoR R$ 320.000,00

Anita Garibaldi REF.1903

Mobiliado, 2 dormitórios, sacada  
com churrasqueira privativa. Prédio 

possui salão de festas e elevador.
De R$ 250.000,00  PoR R$ 235.000,00

Costa e Silva REF.1883

2 dorms, sacada c/ churrasq., 1 vaga  
garagem. Prédio c/ elevador, salão de 

festas e playground, baixo valor de cond.
De R$ 160.000,00  PoR R$ 150.000,00

Plantão         98806-3181
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