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Empresa tem a credibilidade, a confiança 
e a tradição como marcas, atendendo 
algumas das mais importantes 
construtoras da Grande Florianópolis

Ludvig imóveis: 
40 anos de atuação 
no mercado

BECOCAStELO
RESIdENCIAL 
MARIA EStHER
Estreito
Apartamentos de 2 
e 3 dormitórios, com 
1 a 2 suítes e 1 a 3 
vagas de garagem, 
ampla sala de estar 
e jantar, cozinha 
integrada à sala
Áreas de convivência
Amplo salão de 
festas, 2 espaços 
gourmet junto à 
piscina, piscina adulto 
e infantil, fitness 
center equipado, 
área de recreação 
infantil, 3 elevadores, 
medidores individuais 
de água e gás, entre 
outros itens

CIMES
RESIdENCIAL 
INFINItY
Estreito
Apartamentos de 3 
e 4 suítes, duplex e 
triplex, 3 e 4 vagas de 
garagem com hobby 
box e vagas para 
visitantes 
Áreas de convivência
Sala de jogos, 
playground, piscina, 
salão de festas e sala 
fitness

CIMES OFFICE 
tOWER
Kobrasol
Salas comerciais, 
estacionamento 
e vagas de 
garagem privativas, 
infraestrutura 
para cabeamento 
estruturado, 2 
elevadores de alta 
velocidade, sistema 
de monitoramento 
com câmeras

FGS
ISAdORA 
RESIdENCE
Barreiros
Apartamentos de 
3 quartos com 1 ou 
2 suítes, cozinha 
integrada à sala de 
jantar/estar, sacada 
com churrasqueira
Áreas de 
convivência
Fitness, salão de 
festas com espaço 
gourmet, sala de 
convivência, piscina 
adulto, gazebo, 
recreação descoberta, 
garagem individual e 
dupla, 2 elevadores, 
reaproveitamento da 
água da chuva no 
condomínio, entre 
outros itens

Credibilidade, confiança, 
tradição. São marcas que ca-
racterizam a trajetória de 40 
anos de serviços prestados 
pela Ludvig Imóveis, uma das 
mais importantes do setor na 
Grande Florianópolis. 

Nesse tempo, a empresa 
acompanhou e participou do 
crescimento da Região Me-
tropolitana da Capital, asses-
sorando as principais cons-
trutoras na intermediação de 
lançamentos imobiliários, além 
de revender imóveis prontos 
como: apartamentos, casas, lo-
jas, salas comerciais e terrenos.

Atua em sistema de par-
ceria com empresas do ramo 
imobiliário com objetivo de 
ampliar e facilitar o atendi-
mento, vendendo de imóveis 
econômicos ao alto padrão. 
Reconhecida pela qualidade, 

os serviços da Ludvig e seus 
parceiros estão pautados no 
compromisso e respeito aos 
seus clientes.

Atualmente, a empresa 
trabalha com lançamentos 
de três construtoras da Gran-
de Florianópolis: BecoCastelo, 
FGS e Cimes.

Da BecoCastelo, o empre-
endimento em destaque é o 
Residencial Maria Esther, em 
construção no Balneário (Es-
treito) com apartamentos es-
paçosos, bem planejados, com 
excelentes áreas de convivên-
cia, 3 dormitórios com 2 suítes 
e 3 vagas de garagem.

Da Cimes, destaca-se o Infi-
nity Residence, também no Es-
treito, bem próximo à Avenida 
Beira-Mar Continental, com 3 e 
4 suítes, apartamentos duplex, 
3 e 4 vagas de garagem, ampla 

área de convivência, entre ou-
tras características. Em breve, 
a construtora lançará um em-
preendimento de alto padrão 
em Campinas (São José), o Ab-
soluto, bem próximo à Avenida 
Beira-Mar local. A Cimes tam-
bém constrói o Cimes Office 
Tower, na Rua Koesa, Kobrasol, 
empreendimento voltado ao 
mundo empresarial.

Da FGS, a Ludvig atua ainda 
com as vendas do Isadora Resi-
dence, localizado em Barreiros, 
com apartamentos de 3 dormi-
tórios com 1 ou 2 suítes e am-
pla área de convivência. A FGS 
vai lançar nos próximos meses 
o Vila Vizkaya Residence, no 
bairro Floresta (São José).

A Ludvig também atua 
com imóveis de revenda, tanto 
casas, quanto apartamentos, 
salas e terrenos.
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CONStRUtORAS 
AtENdIdAS PELA LUdVIG
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A região continental de Flo-
rianópolis vem experimentando 
um processo de desenvolvimento 
acentuado nos últimos dez anos. 
O período praticamente coincide 
com a implantação da Avenida 
Poeta Zininho, conhecida como 
Avenida Beira-Mar do Continente, 
via que facilitou o acesso da saí-
da da Ponte Colombo Salles até o 
bairro do Balneário. Futuramen-
te, a avenida será prolongada até 
se encontrar com a Avenida Beira
-Mar de Barreiros - ainda em fase 
de projeto -, desembocando na 
BR-101, sentido Norte do Estado.

A Beira-Mar do Continente de 
fato deu uma nova dinâmica ao 
crescimento urbano, ao comér-
cio e aos serviços, em especial 
nos bairros do Canto e Balne-
ário, os mais próximos. Foram 
longos anos de espera pela so-
lução viária, que começou a ser 

executada na administração de 
Angela Amin (1997-2005) e foi 
finalizada na gestão de Dario 
Berger (2005-2013). 

Uma das primeiras consequ-
ências positivas, depois do surgi-
mento da avenida, foi a intensa 
verticalização do Estreito. Antes 
da Beira-Mar Continental, conta-
vam-se seis ou sete prédios mais 
altos. Após o surgimento da nova 
via já são quase três dezenas, 
das mais diversas construtoras 
da Grande Florianópolis, como 
as conceituadas BecoCastelo, 
Rodes, AM, Cimes, Globo, Nilza. 
Sem contar outras tradicionais 
empresas, como Formacco, Cota, 
WKoerich, Zita, que estão presen-
tes a um outro ponto do Estreito, 
na altura da Escola de Aprendizes 
Marinheiros (nos fundos da qual 
passará o prolongamento da Ave-
nida Beira-Mar).

Os prédios construídos no Es-
treito atendem aos padrões mé-
dio e alto de consumo, voltados a 
um público cada vez mais exigen-
te quanto aos itens de conforto 
oferecidos. Projetos contemporâ-
neos valorizam o visual dos edifí-
cios, mas também abrem um le-
que imenso de alternativas, desde 
as plantas dos apartamentos, até 
as áreas de lazer e convivência. A 
grande maioria dos lançamentos 
dos últimos anos segue a tendên-
cia nacional dos residence club, 

ou seja, condomínios com op-
ções de clube nas áreas comuns, 
além de garagens adequadas ao 
tamanho das famílias (alguns 
empreendimentos chegam a ter 
3 garagens, além de vagas para 
visitantes). Piscinas, fitness cen-
ter, salões de festas, brinque-
dotecas e playgronds, salas de 
jogos, espaços gourmet, salas 
de trabalho, churrasqueiras 
nas sacadas, são itens cada vez 
mais incorporados aos concei-
tos construtivos.

PORtARIA – PORtA dE ENtRAdA 
Infelizmente, a notícia “violência” tornou-se parte do nosso dia-a-dia, 
tornando-nos alvos fáceis para os marginais, e o acesso aos condomíni-
os ainda se demonstram frágeis para proteger a população condomíni-
os desses delitos.

Muito têm se avançado em sistemas de segurança, na tentativa de blo-
quear o acesso dos meliantes, porém, nenhum sistema vem se mostran-
do totalmente eficiente.

O quadro de evolução desses sistemas demonstra uma sensível 
redução nos roubos e violência nos condomínios. O histórico segue os 
tópicos abaixo:

Sistema Orgânico: Quando a segurança é feita por funcionários con-
tratados pelo condomínio, mas seu gerenciamento é complicado, pois 
envolve o comportamento dos funcionários e dos próprios condôminos, 
cujos hábitos prejudicam a eficiência deste sistema,  no horário de al-
moço o condomínio fica desprotegido, no horário noturno existe o risco 
do funcionário dormir, os porteiros têm de satisfazer os condôminos, ag-
indo fora das normas de segurança, além da “possibilidade” de colabo-
ração do próprio funcionário ao acesso ao condomínio.

Segurança terceirizada: Segurança Terceirizada, onde o edifício con-
trata empresa especializada em mão de obra para gerir o serviço de 
portaria e vigilantes e assumir, em tese, todas as responsabilidades so-
bre as ocorrências que vierem a atingir o condomínio. Este sistema é 
mais eficiente, porém, carece de um bom treinamento aos funcionários 
terceirizados, equipamentos adequados (câmeras, cerca elétrica, guarita 
blindada), bem como a colaboração de todos, no cumprimento das nor-
mas gerais de segurança.

Mais recentemente foi criado um sistema mais eficaz, a Portaria Virtual, 
que oferece muita vantagem aos condomínios:

A) Redução de quase 2/3 dos custos com mão de obra da Guarita

B) Diminuição de risco frente a violência urbana pois o Prédio passa 
a ser monitorado e supervisionado 24hs por dia por uma equipe de 
profissionais

Grande parte dos condomínios estão mudando para este tipo de segu-
rança, ele é mais eficiente porque os gestores e funcionários dessas em-
presas seguem um rígido “roteiro” de acesso ao condomínio, com a vanta-
gem de que os condôminos não têm alçada para “mudar” as regras.

Quando, por exemplo, um visitante quer acessar determinado aparta-
mento, a empresa imediatamente visualiza, via monitoramento, quem 
está na porta do condomínio, comunica-se com o condômino a ser visi-
tado, e, se autorizado, libera-se o acesso do visitante. 

Com a “Portaria Virtual”, o zelador passa a ter papel preponderante no co-
tidiano do condomínio, pois será acionado pela “Portaria Virtual” a com-
parecer na portaria sempre que necessário.

Com a adoção da “Portaria Virtual” acaba o risco de rendição de fun-
cionário da guarita, que permanecerá trancada. As imagens das câmeras 
de segurança estarão sendo monitoradas e gravadas 24hs por dia, visando 
garantir a tranquilidade dos moradores, e, em caso de qualquer ato de 
violência, a polícia é acionada imediatamente.

O SINdICONdE aprova e aplaude todo e qualquer instrumento  
que venha a colaborar com o bem-estar dos condôminos.

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

Depois que a Avenida Beira-Mar 
foi inaugurada, oferta de imóveis 
cresceu vertiginosamente

Construção civil
valoriza a região  continental

Além da Avenida Beira-Mar Con-
tinental, que soluciona parte dos 
problemas de mobilidade interna, 
o Estreito deve ter o acesso facilita-
do a partir de 2018, quando o go-
verno do Estado devolverá ao uso a 
Ponte Hercílio Luz, interditada por 
problemas estruturais desde 1982. 

As obras de recuperação da 
ponte, que é também um monu-
mento histórico e artístico, estão 
em estágio avançado, adminis-
tradas pela empresa portuguesa 
Teixeira Duarte, uma das maiores 

empresas de engenharia pesada 
do mundo. 

o governador Raimundo Co-
lombo tem estimado, em suas 
entrevistas, que é possível que a 
ponte esteja pronta já no primei-
ro semestre do próximo ano. Será 
utilizada como um terceiro eixo de 
mobilidade entre Ilha e Continen-
te, resgatando seu sentido original. 
A Hercílio Luz foi inaugurada em 13 
de maio de 1926 e foi a única tra-
vessia rodoviária sobre o canal do 
Estreito até março de 1975.

MOBILIdAdE URBANA

>> Ponte 
Hercílio Luz: 

obras de 
restauração 

garantem vida 
nova para a 

travessia Ilha-
Continente
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O Clube Imóvel conecta você aos melhores negócios.
Acesse clubeimovel.com.br, o portal de imóveis exclusivo de Santa Catarina.

ANUNCIE,
ENCONTRE,
COMPRE,
ALUGUE.



NOTÍCIAS DO DIA
Florianópolis, 24 a 30 de março de 2017

NOTÍCIAS DO DIA
Florianópolis, 24 a 30 de março de 201714 15



NOTÍCIAS DO DIA
Florianópolis, 24 a 30 de março de 201716


