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“Seguindo 
esse conceito o 
decorado reforça 
a proposta de 
disponibilizar na 
movimentada 
praia de Jurerê 
um oásis de 
tranquilidade 
que oferece paz, 
sossego, abrigo e 
muito conforto.”

Ana Paula Ronchi,
arquiteta.

Acabamento Ville Romane
O trabalho feito pela Bontempo no Ville Romane em detalhes:

>> Sala de jantar e estar: 
conforto e praticidade

>> Suíte máster preparada 
para a demonstração

Cozinha
Armário inferior e despensera: 
modelo Línea Inox em acabamento 
Laminato Argila;
Armário superior: acabamento em 
Laminato Argila com painel de vidro 
Milk da Cinex e perfil Bianco;
Detalhes nicho em Laminato Larice.
Área de Serviço
Armário em acabamento Laminato 
Argila e puxador Línea Inox.
eStante hall
Laccato Seppia, Cielo e Bianco;
Hall de entrada e sala de estar: Pai-
nel lambri com negativos chanfrados 
em acabamento Laminato Garza.
Móvel tv 
em Laccato (pintura Brilho);
lavabo
Prateleira em Laminato Larice;
dorMitório Solteiro
Armário: modelo Triviale com acaba-
mento Lino Bianco e puxador Líbero 
Nuovo Bianco;
Painel TV e bancada: acabamento 
Noce Autunno;
Painéis que revestem a parede: tam-
pos em Laminato Noce Autunno e 
Lino Bianco.
dorMitório hoSpedeS:

Armário: modelo Triviale com acaba-
mento Lino Bianco e puxador Bordi 
em acabamento Ouro Velho;
Painel TV e em acabamento Lio Bian-
co e prateleira padrão Noce Autunno;
Painel cabeceira em Laminato Lino 
Bianco e detalhe em Laminato Noce 
Autunno;
Mesa de apoio lateral a cama modelo 
Comodini padrão em Lacca ¹ Bianco
banheiro SoCial
Armário inferior: Frentes em aca-
bamento Laminato Bianco Nebbia e 
puxador Bordi Outro Velho. 
Prateleira em acabamento Larice
Suíte MaSter
Painel da cama: acabamento em 
Laminato Cannapa e Larice;
Comodini: acabamento Laminato 
Larice , puxadores Bordi em acaba-
mento Ouro Velho;
Divisória closet (painel): acabamento 
Laminato Canappa;
Closet: acabamento Laminato Bianco 
Nebbia e detalhe nicho em acaba-
mento Laminato Canappa;
banheiro Suíte
Armário com acabamento Lamina-
to Bianco Nebbia e puxador Bordi 
Outro Velho.

Fontana apresenta decorado

O apartamento vem com conceito de Refúgio de 
Praia, concebido pela arquiteta Ana Paula Ronchi

A Fontana apresenta 
o apartamento decorado 
do seu residencial Ville 
Romane, em Jurerê. O 
apartamento vem com 
conceito de Refúgio de 
Praia, concebido pela ar-
quiteta Ana Paula Ron-
chi, que trabalhou um 
projeto clean, com ele-
mentos aconchegantes 
como madeira natural e 
móveis soltos. Os móveis 
foram especialmente fa-
bricados pela Bontempo, 
de acordo com seus rigo-
rosos padrões de quali-
dade, tanto em materiais, 
quanto acabamento.

O projeto dá vida 
ao grande projeto que 
a Fontana desenvolveu 
em Jurerê, um luxuo-
so complexo residencial 
com área de 25 mil me-
tros quadrados com es-
tilo das Vilas Romanas e 
uma estrutura completa. 

“Seguindo esse con-
ceito o decorado reforça 
a proposta de disponi-
bilizar na movimentada 
praia de Jurerê um oá-
sis de tranquilidade que 

oferece paz, sossego, 
abrigo e muito confor-
to”, explica a arquiteta 
Ana Paula Ronchi. 

Esse ambiente de 
tranquilidade é refletido 
nos móveis planejados 
em tons claros que im-
primem tranquilidade, 
com textura suave e co-
res neutras como o bran-
co, off white , beges claros 
e cinzas claros. Os móveis 
também seguem linhas 
retas, horizontalidade e 
desenho sem excessos. “O 
amplo living que se inte-
gra com a cozinha , atra-
vés da copa. A grande 
porta janela traz a ampla 
varanda com churras-
queira a rua para dentro 
deste living. Os quartos 
a mistura de tons ama-
deirados e cores neutros. 
Tudo isso é um convite ao 
relaxamento, descanso 
e aconchego.”, resume a 
arquiteta.

O decorado estará 
aberto todos os dias 
das 9 às 18 horas no lo-
cal do empreendimen-
to, em Jurerê.

do residencial Ville Romane
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INADIMPLÊNCIA EM TEMPOS DE CRISE

Passamos por tantos planos governamentais, tantas moedas, 
períodos extensos de inflação, aumento abusivo dos serviços 
públicos, como água, luz, esgoto, IPTU, que se tornou quase 
impossível mensurar qual será o próximo momento de 
contenções emergenciais.

Os síndicos sentem grande dificuldade em administrar as contas, 
devido a essas discrepâncias, geralmente são pegos de surpresa 
com as novas tarifas.

Está claro que ainda estamos longe de algum equilíbrio financeiro 
e estabilidade nas contas do governo, neste momento estamos 
atravessando um clima de “mistério”, embora a promessa para 
2017 esteja sinalizando para uma melhora no cenário nacional, 
mas com certeza, longe do ideal.

O preço dos supermercados aumenta, o combustível aumenta, os 
impostos aumentam, luz e água aumentam, custo da segurança 
aumenta, salário dos funcionários aumenta, mas quando o síndico 
aumenta a taxa condominial, está feita a confusão... 

Com as empresas passando por um “sufoco” financeiro, o 
desemprego cresce, e com ele, a inadimplência nos condomínios, 
obrigando os síndicos a fazerem “mágica” para manter o 
condomínio em dia com suas obrigações, bem como para realizar 
as obras e manutenções necessárias.

O momento é de cooperação e união, para que aqueles que são 
pontuais não sofram com as perdas decorrentes da inadimplência 
condominial. Além da rigidez habitual no trato das pendências 
financeiras, cabe ao síndico ponderar junto a estes devedores a 
melhor maneira de resgatar as pendências de pagamento.

Aos condôminos devedores, cabe o diálogo, de forma a quitar as 
dívidas, sem que isso gere desconforto familiar ou desequilíbrio 
no seu cotidiano. Diz o ditado que “satisfação paga dívida”, mas a 
interpretação correta seria, satisfação e acordo pagam dívida.

Muitos condomínios recorrem às empresas de cobrança 
garantida, as quais cobram um percentual do valor arrecado e 
repassam ao condomínio a integralidade do pagamento das 
taxas, descontado esse percentual. É uma solução, mas continua 
gerando custos, pois os percentuais cobrados aumentam nos 
períodos de maior inadimplência. Além disso, a cobrança junto 
aos condôminos devedores que é realizado por essas empresas, 
usualmente geram demanda judicial.

Fale com o SINDICONDE, podemos auxiliá-los na tarefa de gerir 
resultados para o seu condomínio, estamos sempre a disposição 
de todos para trazer soluções para a comunidade.

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

o projeto atende a uma de-
manda crescente nos grandes 
centros onde falta de mobili-
dade e segurança fazem parte 
da realidade diária, disponibi-
lizando ao morador a tão so-
nhada qualidade de vida den-
tro do próprio condomínio, 
saindo do simples conceito de 
morar, mas sim de viver e ter 

lazer em um só lugar. o resul-
tado disso é qualidade de vida 
para adultos e crianças. A va-
lorização deste tipo de imóvel 
também é hoje um dos gran-
des atrativos para quem busca 
investir num imóvel novo, pois 
quanto mais completas as áre-
as de lazer, maior a valorização 
pelo mercado.

A Construtora Fontana está 
presente em vários municí-
pios de Santa Catarina entre 
eles, Balneário Rincão, Içara, 
Siderópolis, Laguna, Florianó-
polis e, em breve, também 
em Bom Jardim da Serra e 
Joinville. Fundada em 1986, a 
empresa completou 30 anos 
de história marcados pelo tra-
balho de transparência, cres-
cimento sustentável e ética.

A empresa também conta 
com uma área voltada para 
responsabilidade social. Um 

dos projetos é o Geração.com 
Fontana que, em parceria 
com a associação beneficente 
Abadeus, promove a inclusão 
digital aos alunos de comu-
nidades em risco social. Esse 
projeto possibilita às pessoas 
a inserção no mercado de tra-
balho pelo acesso ao conheci-
mento, qualificação e profissio-
nalização de mão de obra. A 
parceria entre a construtora e 
a Abadeus já tem doze anos, e 
capacitou mais de 2,4 mil alu-
nos ao longo desse período.

>> Aspecto geral 
(perspectiva) do 
empreendimento 
em construção 
no Norte da Ilha

Qualidade de vida

Responsabilidade 
social

Tradicional construtora catarinense investe 
num luxuoso complexo de 25 mil metros quadrados

Ville Romane inova
conceito de morar em Jurerê 

A Construtora Fontana elegeu a 
praia de Jurerê para implantar um 
dos seus mais ousados empreendi-
mentos. O Ville Romane foi lançado 
no dia 10 de outubro de 2016, quan-
do a empresa reuniu corretores e 
convidados na sede da FIESC, para 
apresentar um luxuoso complexo 
residencial em Jurerê, com área de 
25 mil metros quadrados.

O empreendimento segue o 
estilo das Vilas Romanas, onde a 
área de lazer fica cercada pelas 
“Villas”, permitindo aos morado-
res usufruir de todo conforto e 
segurança dentro do próprio con-
domínio. 

Este diferencial é superlativo no 
Ville Romane, pois a Fontana conta-
biliza nada menos que 20 itens de 
lazer e convivência que realmente 
atraem no projeto, como business 
center, brinquedoteca, espaço gour-
met, espaço jovem, salão de festas, 
salão de festas infantil, sala de jo-
gos, piscina com deck, piscina se-
miolímpica, piscina infantil, pista de 
caminhada, quiosque com churras-
queira, pet place, playground, spa 
aquecido, sauna seca, academia ao 
ar livre, bicicletário e lounge. 

Além disso, cada uma das torres 
possui hall de entrada decorado.

“O Ville Romane é um 
local onde as pessoas 
encontram dentro 
do seu próprio 
condomínio lazer, 
recreação, atividade 
física, conforto, 
encontram o 
aconchego que possa 
agradar e divertir 
seus moradores, mas 
acima de tudo com 
a segurança para 
as pessoas que vão 
residir no local.”

Olvacir José Bez 
Fontana,
presidente da Fontana.
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EUROTEC

Showroom: Rua Jair Hamms, 38 • Térreo • Ed. Atrium Offices Pedra Branca • Palhoça • SC • Fone: 48 3086 9700 • cidadepedrabranca.com.br

• Sala ampla com esquadrias de vão generoso • Opções diferenciadas de plantas • Planta moderna: cozinha e sala integradas  

• Salão de festas • Espaço gourmet • Piscina • Escritórios jardins no térreo • Integrado ao Passeio Pedra Branca

vendas:empreendimento:

PEDRA BRANCA

HOGAR

Viver na Pedra Branca é ter ao seu redor um bairro planejado, que privilegia o convívio 

entre seus moradores com todas as facilidades de uma cidade organizada, moderna e 

sustentável. Mais do que isso, é estar cercado de pessoas que, assim como você, valorizam 

a gentileza, a coletividade, a colaboração e o compartilhamento de espaços e experiências.

Conheça o Pátio Civitas, o lançamento

da Cidade Criativa Pedra Branca.

TEM GENTE QUE MUDA
DE ENDEREÇO.
E TEM GENTE QUE MUDA
DE VIDA.

apartamentos

dormitórios
2 e 3
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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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