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    Perspectiva do WOK Residence, na Rua Armínio 
Tavares, próximo à Avenida Beira-Mar Norte

Fitness center, um dos itens 
de conforto para os moradores

>> WOK são 
as iniciais do 
fundador da W 
Koerich Imóveis, 
Walter Osli 
Koerich. Aqui, 
ao lado de sua 
esposa Linda

W Koerich Imóveis entrega o WOK Residence
Moderno 
empreendimento 
está localizado 
no centro de 
Florianópolis, com 
apartamentos de 
2 a 3 suites

O WOK Residence será entregue 
hoje (22/9), rigorosamente em dia, 
para os clientes. O condomínio inte-
gra o empreendimento WOK Center 
– uma singela homenagem com as 
iniciais de Walter Osli Koerich, o fun-
dador da W Koerich Imóveis, que, ao 
lado de sua esposa Linda Koerich há 
60 anos, constituem uma das famí-
lias mais tradicionais e empreende-
doras de Santa Catarina. 

Sofisticado em todos os detalhes, 
o WOK Residence é um presente para 
a Rua Armínio Tavares. O projeto é 
assinado pelo escritório Mantovan-
ni e Rita, que, inspirado na cidade 
de Florianópolis e com referências 
das principais metrópoles do mun-
do, tem personalidade única. Viver 
no WOK Residence será a partir de 
hoje uma nova maneira de morar. 
Os apartamentos são amplos, de 
duas e três suítes, coberturas, todos 
com lavabo, sacada e duas vagas de 
garagem.  Para venda, a W Koerich 
Imóveis possui ainda apartamentos 
de 2 e 3 suítes, com áreas privativas 
de 132,37 a 208,74 m².

 E quem passeia pela rua já pode 
notar a singularidade do projeto. 
Ampla calçada com recuo genero-
so, paisagismo e arquitetura dife-
renciada.  Internamente, o condo-
mínio é tão exuberante quanto por 
fora - hall de entrada com pé direito 
duplo, salão de festas gourmet com 
pista de dança, espaço kids, cinema, 
sala de jogos com mesa de sinuca, 
mesa de pôquer, jogos de mesa, 
playground, fitness, piscina térmi-
ca, piscina adulto com raia, piscina 
infantil, bicicletário, espaço bem-es-
tar com sala de massagem e sauna. 
Para a arquiteta Taty Iriê, responsá-
vel pelo projeto de interiores “esse é 
um lugar com memória afetiva e ao 
mesmo tempo, grandioso”.

Para projetar os edifícios, 
o escritório Mantovanni e Rita 
estudou o entorno do empre-
endimento para que ele fos-
se ligado à cidade: “Esse é um 
empreendimento pensado em 
quem deseja curtir a vida, den-
tro e fora do edifício”, explica o 
arquiteto Roberto Rita.

O projeto de paisagismo, que 
contempla também a área de 
piscina, foi desenvolvido pelo 
reconhecido arquiteto e paisa-
gista Alex Hanazaki, trazendo 
para a área molhada do empre-
endimento uma piscina de bor-
da infinita com revestimento 

em pedra Green Bali. Tudo para 
o luxo que o morador do WOK 
Residence merece. Para a pisci-
na térmica foi escolhida a Pedra 
Hitam. É um revestimento na-
tural, sendo rochas constituídas 
de sedimentação de materiais 
vulcânicos, muita usada nos 
templos budistas da Indonésia.

O WOK Center será entregue 
para seus moradores um passo 
à frente no quesito tecnologia: 
com a primeira etapa de auto-
mação instalada. As fechaduras 
serão feitas por código ou bio-
metria e todos os quartos terão 
persianas elétricas.

Espaços diferenciados: 
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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

Os objetivos da missão 
de Santa Catarina são:
• Prospectar oportunidades de negó-
cios e parcerias na França e Europa de 
modo geral
• Fortalecer a rede de relacionamento 
na Europa
• Incrementar as transações comerciais
• Monitorar tendências por meio de visi-
tas à Batimat, a instituições ou empresas 
francesas
A missão oferece os 
seguintes subsídios:
• Ingresso à feira
• Acompanhamento de intérprete para 
a delegação
• Visitas técnicas a empresas e entida-
des na França
• Participação no catálogo bilíngue ofi-
cial da Missão Brasileira
• Seminário sobre oportunidades de ne-
gócios, parcerias e investimentos entre 
Brasil e França
• Traslados previstos na programação
• Estrutura de apoio para realização de 
reuniões
Interessados em integrar a missão po-
dem se inscrever até dia 27 de setem-
bro, junto ao CIN (Centro Internacional 
de Negócios de Santa Catarina), vincu-
lado à Fiesc. O email cin@fiesc.com.br
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Evento nacional discute  insegurança jurídica
Seminário 
promovido 
pela CBIC será 
promovido dia 6 
de outubro, em 
Salvador, com a 
participação de 
construtores de 
todo o Brasil

Representantes da cons-
trução civil de Santa Catari-
na vão participar da segunda 
edição do Seminário Jurídico 
CBIC – Construindo o Direito, 
que discutirá entendimentos 
consolidados nos tribunais 
superiores sobre a “insegu-
rança jurídica na construção 
civil”, direcionados ao setor 
da construção e ao mercado 
imobiliário. O evento, pro-
movido pela CBIC (Câmara 
Brasileira da Indústria da 
Construção), por meio do seu 
Conjur (Conselho Jurídico), 
será realizado no próximo 
dia 6 de outubro, das 8h às 
18h, na Casa do Comércio, em 
Salvador (BA).

Da mesma forma que na 
primeira edição, em 2016, ju-
ízes, promotores, advogados, 
empresários e profissionais 
ligados ao setor e ao seg-
mento imobiliário terão a 
oportunidade de debater, em 
Salvador (BA), e obter escla-
recimentos sobre a insegu-
rança jurídica, do ponto de 
vista tributário, trabalhista, 
civil, de consumo e constitu-
cional e administrativo.

Para repetir o sucesso do 
primeiro seminário, a CBIC 
está estimulando associa-
dos e empresários do setor 
da construção de todo o País 
para comparecerem ao even-
to deste ano. Conforme os diri-
gentes da entidade, “será uma 
ótima oportunidade para o 
setor tirar dúvidas, com pro-
fundidade jurídica, sobre as-
suntos como ‘A Insegurança 
Jurídica na Terceirização em 
Contrato de Empreitada’, com 
enfoque no Direito Trabalhis-
ta, e ‘Mediação e Arbitragem 
em Obras Públicas e a Redu-
ção dos Conflitos Judiciais – 
remédio para a insegurança 
jurídica’, no Direito Constitu-
cional e Administrativo”. 

>> Segmento da 
construção civil 
se articula pela 
modernização 
das leis no 
Brasil. Formato 
atual prejudica o 
setor produtivo

Outro evento importante relacionado à cons-
trução civil, ainda este ano, é a Feira Batimat 2017, 
a ser realizada em Paris (França), entre os dias 4 
e 12 de novembro. A Fiesc (Federação das Indús-
trias de Santa Catarina) está articulando missão 
empresarial catarinense para a feira, com apoio 
da CNI (Confederação Nacional da Indústria) e 
Apex Brasil (Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos).
A Batimat é uma das mais importantes 

feiras do setor da construção civil no mundo, 
contando com mais de 2.600 expositores inter-
nacionais e 350 mil visitantes.

Os segmentos mais destacados do evento: ma-
terial e estruturas, acabamento e decoração, digi-
tal e novas tecnologias, máquinas e ferramentas.

Missão vai levar empresários de SC à França

    Aspecto da feira realizada em 2015: novas 
tecnologias, decoração e estruturas em destaque

CONdOMÍNIO NOVO

Condomínio recém entregue pela construtora aos condôminos, 
segunda assembleia, o que fazer?

Embora seja patrimônio comum a todos, a maioria dos condômi-
nos não demonstram interesse na administração do condomínio 
em que adquiriram uma ou mais unidades.

Com o síndico já na primeira assembleia, a minuta da convenção 
formatada, um número razoável de moradores já instalados, convo-
ca-se a segunda assembleia, talvez a mais importante, pois é dela 
que parte o presente e o futuro do condomínio.

Normalmente ela conta com o maior número de tópicos, dada a 
sua severidade, mas o que se percebe é um notório desinteresse 
por boa parte dos proprietários, pois dificilmente essa assembleia 
consegue reunir mais de vinte a trinta por cento dos proprietários.

Por isso o SINdICONdE se manifesta para alertar a IMPORtÂNCIA 
dessa reunião.

É nela que serão votados itens urgentes para o perfeito 
funcionamento do edifício, garantindo assim a tranquilidade da 
comunidade condominial.

Destacamos agora alguns itens do rol de necessidades do condo-
mínio que costumam ser tratados, orientando os síndicos a pontuar 
a pauta da reunião:

a-) Investimentos primordiais:
1-) Segurança: Contratação de vigilantes/segurança, sejam 
terceirizados ou não;
2-) Instalação de câmeras, cerca elétrica, infravermelho
3-) Zeladoria: Contratação de zelador/faxineira/jardineiro, sejam 
terceirizados ou não;
4-) Opção de contratar serviço de portaria virtual.
5-) Instalação de equipamentos de segurança obrigatórios (Ex.: 
extintores)

b-) Mobiliário:
1-) Compra de móveis e equipamentos para a recepção/portaria;
2-) Compra móveis e equipamentos para o salão de festas/salão 
gourmet/sala de cinema;
3-) Compra de brinquedos para a área infantil;
4-) Compra de móveis/equipamentos para a zeladoria/administração
5-) Compra de móveis equipamentos para a área de piscina

c-) Administrativo:
1-) Definição da administradora/contabilidade
2-) Aquisição de software para administração condominial
3-) Aquisição de equipamentos administrativos (computador/
impressora,etc)
4) Listagem de itens menores: placas, avisos, faixas, etc

Seja um bom administrador, cuide de seu condomínio  
com competência e responsabilidade!

APARTAMENTO EM BARREIROS SÃO JOSE
Novo com 02 quartos  sendo 01 suite, ao lado do ceasa edificio Santos Dumont,  predio novo, 
andar alto, varanda c/ churrasqueira garagem, espaco kids, academia, piscinas, churrasqueiras, 
salões de festas, saunas. Valor R$ 255 mil. R$ 15 mil abaixo da construtora. Aceito propostas.  
Aceito carro até 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, 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, ginásio 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.  Valor R$ 950 mil. R$ 150 mil abaixo do preço 
praticado no condominio, documentacao totalmente em dia. 
Aceitamos propostas carros motos etc. Agende sua visita!

2 SALAS COMERCIAIS  - NORTE DA ILHA SC 401
De 63m2 cada com garagem vista para a rodovia empreendimento CFL 401, centro comercial 
norte da ilha, com restaurantes fast foods, bancos, novo pronto para uso imediato. Valor: R$ 490 
mil cada. R$ 190 mil abaixo do preço praticado no local, aceito propostas. Agende sua visita!

PALHOÇA 01 SALA COMERCIAL 
Com  32m2 alem da garagem, predio novo, city office square, construtora Cota, com 01 vaga 
localizada entre AV. Atilio Pagani e Najla Karone Goedert.  Valor: R$ 139 mil. R$ 20 mil abaixo 
do praticado, aceito propostas. Agende sua visita!

TERRENO NO COSTÃO GOLF
Oportunidade com 1.136 m2, era r$ 700 mil agora, somente, R$ 490 mil. Aceito carros/ 
motos/ como pagamento. Não perca essa oportunidade. Pagamento a vista aceito propostas!  
Agende sua visita!

APARTAMENTO EM JURERÊ
Apartamento em Jurerê, 03 quartos, duas vagas, varanda, churrasqueira a carvão.
A 100m do mar. Agende sua visita!

SANTA CATARINA E PARANÁ CORRETOR DE IMÓVEIS  

LIGUE AGORA NÃO PERCA TEMPO NEM OPORTUNIDADE

(48) 99177.3713
marlo14coelho@gmail.com
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