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>> Capital catarinense 
recebe especialistas 
e profissionais nesta 
sexta-feira

Nelson Antonio de Souza, 
vice-presidente de Habitação 
da Caixa, falará sobre 
financiamentos no 21º Foreci
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Florianópolis recebe nesta sexta-feira, 15/9, a 21ª 
edição do Foreci (Fórum Regional dos Profissio-
nais Corretores de Imóveis). Promovido pela Fe-

naci (Federação Nacional dos Corretores de Imóveis) e 
pelo Sindimóveis-SC (Sindicato dos Corretores de Imó-
veis do Estado de Santa Catarina), o evento acontece 
durante todo dia no Castelmar Hotel, onde nomes de 
destaque estarão reunidos para debater o mercado 
imobiliário em diferentes aspectos.

A abertura do evento será realizada pelo presidente 
do Secovi-SP e reitor da universidade corporativa da 
entidade, Flavio Amary. Ele vai apresentar uma análise 
do mercado imobiliário e suas perspectivas. Amary, en-
tre outras qualificações, é graduado em Administração 
de Empresas e pós-graduado em Economia.

Nelson Antonio de Souza, vice-presidente de Habita-
ção da Caixa, falará sobre um tema no qual é especia-
lista: crédito imobiliário e financiamento. Dentro de sua 
carreira, iniciada em 1979, Souza ocupou vários cargos 
de destaque. Em 2014, por exemplo, assumiu a presi-
dência do Banco do Nordeste, e, neste ano, a instituição 
registrou o maior resultado financeiro da sua história.

Mercado imobiliário 
é debatido em 
Florianópolis

Consultor, instrutor e palestrante 
do Sebrae, especializado em marke-
ting e vendas, Henrique Bilbao abor-
dará o tema “Marketing, a ferramenta 
para o seu sucesso”. Ele é graduado 
em Administração de Empresas e 
pós-graduado em Administração Ru-
ral. Atua no Sebrae desde 1997.

Eduardo nobuyuki Usuy, consultor 

empresarial nas áreas de cooperativis-
mo, finanças e pessoas, palestrará so-
bre uma tendência do momento, as 
cooperativas de trabalho e de crédito. 
Usuy é engenheiro-civil, com mestrado 
em Engenharia de Produção. É empre-
sário da construção civil, com atuação 
na incorporação, administração, avalia-
ção e intermediação imobiliária.

Por fim, o catarinense Adonai Zano-
ni, expert em projetos especiais há mais 
de 25 anos, fará a palestra “Pessoas In-
críveis – Como se transformar em um 
profissional de referência”. Sua trajetória 
profissional inclui desenvolvimento de 
sistemas, administração, gestão de pes-
soas, comunicação e marketing. Já rea-
lizou mais de 650 palestras Brasil afora.

Atuante na vida sindical desde 1996, 
o presidente do Sindimóveis-SC, Antonio 
Moser, atual diretor-financeiro da Fenaci, 
afirma ter uma expectativa muito positi-
va acerca do Foreci Florianópolis.

“É a primeira vez que o Foreci será 

realizado no Estado. o evento está sen-
do preparado com muito carinho e 
empenho. Tais eventos são de grande 
valor promocional e instrutivo, tendo 
influência direta na vida dos profissio-
nais, pois o conhecimento adquirido 
passa a ser aplicado no dia a dia em 
suas atividades”, avalia Moser.

o 21º Foreci será realizado no Cas-
telmar Hotel, localizado na Rua Felipe 
Schmidt, 1.260, região central da Capital, 
abrindo para credenciamento às 8h30. 
As palestras vão das 9h30 às 18 horas. As 
inscrições podem ser feitas online, aces-
sando-se www.foreci.com.br.

Promover o encontro e intercâmbio 
da classe e prepará-la para atuar no mer-
cado imobiliário, cada vez mais compe-
titivo e exigente, onde é necessário con-

ciliar questões, como: conhecimento, 
inovações tecnológicas, competência, 
qualidade, ética, valores e responsabili-
dade pelos atos profissionais.

o temário proposto para cada um 
dos eventos leva em conta o momento 
do mercado imobiliário, suas tendências, 
sem descuidar do aprimoramento pro-
fissional, para que o corretor de imóveis 

esteja preparado a enfrentar os desafios 
de um mundo em constante evolução 
tecnológica, bem como desenvolver 
seus negócios da melhor forma possível, 
com profissionalismo e ética.
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outras cidades metropolitanas, como Biguaçu, Tijucas 
e Santo Amaro da Imperatriz, também têm loteamentos 
para diferentes tipos de públicos, conforme o poder aqui-
sitivo dos clientes. Em Biguaçu, por exemplo, está o Del-
taville, da Ábaco, bem próximo ao centro do município. 

na Capital, a escassez de terras não impede que ain-
da existam loteamentos em praias como Ingleses, Cam-
peche, Jurerê ou Ribeirão da Ilha. São, em geral, todos 
residenciais, com previsão de ocupação comercial em 
alguns setores.

Além dos empreendimentos residenciais, a Grande 
Florianópolis dispõe de inúmeros loteamentos indus-
triais ou de logística, localizados em sua maioria nas ci-
dades de São José, Palhoça e Biguaçu. o que favorece 
essas iniciativas empresariais é a proximidade com a 
BR-101, implantada na década de 1960, que estimulou 
a criação da primeira área industrial (por volta de 1975) 
em parte do território josefense. Posteriormente, a du-
plicação da rodovia federal possibilitou o surgimento de 
outras áreas, quase todas às margens da BR-101. 

nos quatro maiores municípios cresceram também 
as áreas voltadas ao campo da inovação tecnológica, 
com alternativas específicas para os empreendedores 
desse segmento. 

Loteamentos são ótimas opções para investir

INAdIMPLÊNCIA
HORA dE FICAR ALERtA

É de longa data a luta dos síndicos para manter o equilíbrio das 

contas dos condomínios, em razão da inadimplência. 

Mas é preciso estar alerta, com a nova situação da nossa 

moeda, com o aumento dos preços nos supermercados, 

luz, água, IPTU, entre outros serviços e bens de consumos, 

a tendência é que esses custos sejam repassados aos 

condôminos, e, consequentemente, favorecer o crescimento 

da inadimplência nos condomínios.

O inadimplemento das cotas é causa de grandes danos aos 

edifícios, as obras não são realizadas, a manutenção fica 

prejudicada, o pagamento aos funcionários, colaboradores 

e prestadores do condomínio passam a ser renegociados, 

gerando um mal estar entre a comunidade, e o síndico fica 

de mãos atadas, sendo obrigado a recorrer a advogados e 

empresas especializadas em cobranças, para poder arcar 

com suas responsabilidades.

Para amenizar esta situação, alguns síndicos já estão promovendo 

ações em seus condomínios, como campanhas de economia 

de energia, de água e produtos utilizados no dia-a-dia. Pode 

parecer que isso não interfere no trato aos inadimplentes, mas 

toda economia reflete nas taxas, reduzindo os custos e fazendo 

com que os condôminos “fiscalizem” a situação do condomínio, 

ninguém quer pagar as contas que não lhes são devidas.

Permanece no Código Civil os mesmos percentuais de juros 

e multas a serem aplicadas aos inadimplentes, portanto, é 

importante que os síndicos iniciem suas “campanhas”, mostrando 

a todos de seu edifício, os projetos que realizou e que pretende 

realizar, estimulando o pagamento das taxas com pontualidade.

Em outras matérias, falamos sobre a crise hídrica, sobre a 

importância da energia, os “gatos” nos condomínios, pode 

não parecer, mas a inadimplência influencia diretamente 

sobre todos esses assuntos.

>> Cidade 
Criativa 
Pedra Branca 
(perspectiva): 
qualidade 
de vida

>> Jurerê, um 
exemplo de 
loteamento 
planejado em 
Florianópolis
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Grande Florianópolis dispõe de inúmeros empreendimentos 
do gênero, tanto residenciais, quanto empresariais

O mercado imobiliário 
da Grande Florianó-
polis não é caracteri-

zado apenas pela verticali-
zação, que ocorre nas áreas 
mais conurbadas, mais pró-
ximas de regiões comerciais 
ou administrativas. Lotea-
mentos, por exemplo, são 
empreendimentos que se 
tornaram comuns na região 
metropolitana desde a déca-
da de 1960. O Kobrasol (São 
José), Pagani e Pedra Bran-
ca (Palhoça) e Palmas do 
Arvoredo (Governador Cel-
so Ramos) são referências 
fundamentais quando se 
observa o desenvolvimento 
urbano da Grande Florianó-
polis. Mas não são os únicos. 
O Kobrasol, que surgiu como 
loteamento para residên-
cias unifamiliares, acabou se 
transformando numa cidade 
à parte, extremamente ver-
ticalizada da década de 1990 
para cá. O mesmo fenômeno 
ocorre com o Pagani e a Pe-
dra Branca, embora, nestes 
casos, o plano diretor local 
tenha limitado a expansão 
vertical a áreas específicas. 
Mesmo caso de Palmas do 
Arvoredo, cujo plano de ur-
banização foi desenhado no 
final da década de 1980.

Os exemplos citados são 
de empreendimentos vol-
tados à classe média. Em 
paralelo, surgiram outros, 
como o Lisboa, em São José, 
com preços mais razoáveis e 
acessíveis à classe trabalha-
dora. O Lisboa já está na sua 
terceira etapa, na região de 
Forquilhinhas, focado justa-
mente na faixa de consumo 
mais popular.

Infraestrutura
Em geral, os loteamentos dispõem de ampla 
infraestrutura. Em alguns casos, têm até 
estações de tratamento de esgoto e outras 
opções voltadas à sustentabilidade. Veja 
o caso do Lisboa III, que é um loteamento 
popular, mas oferece todas as condições de 
infraestrutura para os futuros moradores:

• Pavimentação com paver ou alfalto;
• Redes de esgoto pluvial e de drenagem;
• Meio-fio;
• Rede de energia elétrica, com 
iluminação pública;
• Redes duplas de água potável sob as 
calçadas, evitando comprometer a camada 
asfáltica, quando de possíveis reparos;
• Denominação e sinalização das ruas;
• Vigilância diurna e noturna, durante a 
implantação do loteamento;
• Áreas institucionais edificantes à 
disposição do município, para a edificação 
de Postos de Saúde, Escolas, Creches, 
Praças e Áreas de Lazer.
• Áreas verdes
Ao poder público e às concessionárias de 
serviços públicos competem:
• Coleta de lixo
• Rede telefônica
• Linhas de ônibus
• Denominação das ruas

APTO. EM BARREIROS SÃO JOSE
NOVO COM 02 QTS.  SENDO 01 SUITE, AO LADO DO CEASA EDIFICIO SANTOS DUMONT  
PREDIO NOVO ANDAR ALTO, VARANDA C/ CHURRASQ. GARAGEM, ESPACO KIDS, ACADEMIA, 
PISCINAS, CHURRASQUEIRAS, SALAOES DE FESTAS, SAUNAS, TODA INFRA PRECO PRA 
VENDER MESMO R$ 255 MIL, R$ 15 MIL ABAIXO DA CONSTRUTORA  ACEITO PROPOSTAS.  
ACEITO CARRO ATEH R$ 55 MIL. AGENDE SUA VISITA.

CASA EM AGUAS MORNAS
CONDOMINIO TERMAS DO TABULEIRO RESIDENCE RESORT & SPA, SIMPLESMENTE NADA 
IGUAL NO ESTADO, 02 SUITES COM HIDRO, HIDRO NA VARANDA COM CHURRASQUEIRA, 
SPLIT EM TODOS AMBIENTES, MOBILIADA FINAMENTE, 04 VAGAS, PISCINA COM ONDAS E 
TUBO AGUA, SAUNAS, RESTAURANTES, QUADRAS DE TENIS, FUTEBOL, PARQUE INFANTIL, 
ACADEMIA, GINASIO COBERTO COM 02 QUADRAS POLIVALENTES PARA TENIS, BASKETBALL, 
VOLLEYBALL, SALA DE JOGOS COM SINUCA, PIMBOLIM, PING PONG, TODO CONDOMINIO  
COM ARVORES NATIVAS, AGUA MINERAL NAS TORNEIRAS. ETC.  R$ 950 MIL, R$ 150 MIL 
ABAIXO DO PRECO PRATICADO NO CONDOMINIO, DOCUMENTACAO TOTALMENTE EM DIA,  
PRA VENDER  MESMO, ACEITAMOS PROPOSTAS CARROS MOTOS ETC. AGENDE SUA VISITA.

02 SALAS COMERCIAIS  - NORTE DA ILHA SC 401
DE 63 M2 CADA COM GARAGEM VISTA PARA A RODOVIA EMPREENDIMENTO CFL 401, 
CENTRO COMERCIAL NORTE DA ILHA, COM RESTAURANTES FAST FOODS, BANCOS, ENFIM 
TODO COMERCIO, NOVO PRONTO PARA USO IMEDIATO. R$ 490 MIL CADA R$190 MIL ABAIXO 
DO PRECO PRATICADO NO LOCAL, ACEITO PROPOSTAS. AGENDE SUA VISITA.

PALHOCA 01 SALA COMERCIAL 
COM  32 M2 ALEM DA GARAGEM, PREDIO NOVO CITY OFFICE SQUARE CONST. COTA, COM 
01 VAGA LOCALIZADA ENTRE AV. ATILIO PAGANI E NAJLA KARONE GOEDERT.  PRECO R$ 139 
MIL R$ 20 ABAIXO DO PRATICADO ,AGENDE SUA VISITA ACEITO PROPOSTAS.

TERRENO NO COSTAO GOLF
OPORTUNIDADE COM 1.136 M2 ERA R$ 700 MIL AGORA SOMENTE R$ 490 MIL  ACEITO 
CARROS/ MOTOS/ COMO PAGAMENTO. AGENDE VISITA. NÃO PERCA ESSA OPORTUNIDADE. 
PARA PAGAMENTO A VISTA ACEITO PROPOSTAS.

JURERE INTERNACIONAL 02 CASAS
UMA NA RUA DAS GAROUPAS A 100 METROS DA PRAIA,POR R$ 1.8 MILHAO . OUTRA NO 
AMORAE VILLE COM PISCINA CHURRASQUEIRA GARAGEM PARA ATE CINCO CARROS, 04 
SUITES ETC., POR R$ 1.9 MILHAO. AGENDE SUA VISITA ACEITO CARROS E PARCELO. NÃO 
PERCA A OPORTUNIDADE.

SANTA CATARINA E PARANÁ CORRETOR DE IMÓVEIS  

LIGUE AGORA NÃO PERCA TEMPO NEM OPORTUNIDADE

(48) 99177.3713
marlo14coelho@gmail.com
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Clubeimovel.com.br, o portal de imóveis
exclusivo de Santa Catarina. Encontre o seu aqui.
É rápido, prático e tem as melhores opções.

Sabe aquele velho ditado que diz: 

“quem procura, acha”?

Estamos trazendo ele de volta.
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