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Novas regras  contemplam propostas 
do setor da construção civil e devem 
gerar 150 mil novos postos de trabalho

Um conjunto de mudanças no Programa 
Minha Casa, Minha Vida (MCMV) foi anun-
ciado pelo governo federal, com o objetivo 
de permitir o acesso de mais famílias à casa 
própria e estimular a geração de empregos 
na construção civil. Foram ajustados o perfil 
de renda dos beneficiários; o aumento do teto 
do valor dos imóveis, de acordo com a região; 
e a meta de contratação de 610 mil unidades 
habitacionais para 2017 em todas as faixas do 
programa. As medidas foram aprovadas pre-
viamente e pela unanimidade dos integran-
tes do Conselho Curador do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço (FGTS); e entram em 
vigor ainda em fevereiro, com a publicação 
de resolução do Conselho. 

Para o presidente da Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção (CBIC) as medi-
das terão um efeito muito positivo sobre a 
construção civil e, consequentemente, sobre a 
economia brasileira. “Nosso setor é um inter-
mediário entre o sonho da Maria, que almeja 
a moradia digna, e o emprego do João”, des-
tacou. Segundo Martins, as medidas anuncia-
das podem gerar 150 mil novos empregos.

A opinião é compartilhada pelo presiden-
te do Sinduscon (Sindicato da Indústria da 
Construção Civil) da Grande Florianópolis, 
Helio Bairros, que enfatiza a importância das 
mudanças anunciadas, como forma de pro-
porcionar mais dinâmica ao mercado, que 
ainda aguarda outras medidas necessárias à 
plena retomada do desenvolvimento.
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Minha Casa, Minha Vida 
terá mais 610 mil unidades As medidas anun-

ciadas pelo gover-
no contemplam as 
propostas do setor, 
discutidas pela CBIC 
com os diversos ór-
gãos federais envol-
vidos com o Minha 
Casa, Minha Vida. 
na solenidade recen-
te, em que anun-
ciou as mudanças, 
o presidente Michel 
Temer afirmou que “a 
crise que passamos 
está dando lugar a 
mais otimismo e con-
fiança”, em referência 
à queda da inflação 
para 6,25%, abaixo do 
teto da meta, e das 
taxas de juros. Segun-
do Temer, o diálogo 
e estímulo ao setor 
da construção civil fa-
zem parte do esforço 
para a retomada do 
crescimento. “Quan-
do se ampliam finan-
ciamentos, quando 
se ampliam faixas 
daqueles que podem 
adquirir, aquilo a que 
se visa é, exata e pre-
cisamente, a busca 
do emprego. Tenho 
dito, com frequência, 
que um dos setores 
que mais facilmente 
e mais coletivamen-
te pode empregar é 
exata e precisamente 
o setor da construção 
civil”, ressaltou. 

Novas possibilidades

Otimismo 
e confiança

o limite de renda das famílias be-
neficiadas pela Faixa 3 do MCMV 
está sendo ampliado de R$ 6,5 mil 
para R$ 9 mil. Assim, o beneficiário 
pode comprar uma casa até o valor 
de R$ 300 mil. Para essas contrata-
ções, a faixa de juros varia de 8,16% 
a 9,16%. nas operações subvencio-
nadas pelo Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) das Fai-
xas 1,5; 2 e 3 do programa, foi feita 

uma correção pelo Índice nacional 
de Preços ao Consumidor (InCC).  
A ampliação do teto de renda das 
famílias interessadas em adquirir 
imóveis financiados pelo progra-
ma passa a ter os seguintes valores: 
de R$ 2.350,00 para R$ 2.600,00 
na Faixa 1,5; de R$ 3.600,00 para 
R$ 4.000,00, na Faixa 2; e de R$ 
6.500,00 para R$ 7 mil, podendo 
chegar a R$ 9 mil, na Faixa 3. 
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Janeiro foi razoável para o mercado de locações. 
Em fevereiro, queda é acentuada em relação a 2016

Temporada ficou abaixo
das previsões oficiais sindiconde

COLUNA

Nosso condominio hoje 

www.sindiconde.com.br

CONdOMÍNIO – GESTÃO COLABORATIVA
Gerir um condomínio não é uma tarefa isolada do síndico, em um edifício todos os moradores têm 
suas cotas de responsabilidade, respeitando o que determina a Convenção e o Regimento Interno.

Muitas vezes o sindico se depara com situações desagradáveis, sendo obrigado a penalizar o 
condômino com multas ou sanções administrativas. Não é fácil manter a ordem, quando se é 
responsável pela vida de tantas pessoas. 

Cuidar de um condomínio é como cuidar da sua própria casa, porém com uma extensão enorme 
de responsabilidades, desde a simples tarefa de observar como está sendo depositado o lixo, até a 
segurança de todos que habitam no mesmo.

Além disso, os síndicos têm a árdua tarefa de reduzir custos, orientando os funcionários e moradores 
sobre métodos de economia, principalmente da água, energia e gás. 

As tarifas de serviços públicos vêm aumentando significativamente, portanto, o simples fato de 
“esquecer” uma luz acesa ou não consertar uma torneira pingando, onera os gastos mensais, o que 
pode prejudicar a realização de uma obra, a contratação de serviços e a própria manutenção do imóvel.

Muitos condomínios estão criando grupos de economia, onde engenheiros, técnicos e condôminos 
se juntar para criar sistemas que venham a gerar economia e, ao mesmo tempo, fiscalizar as 
atividades do dia-a-dia do edifício.

Para economia de água, um dos tópicos mais divulgados, são os sistemas de captação de água da 
chuva, bem como a reutilização da água do banho e da lavação de roupas, para lavar pisos, fachadas 
e garagens, e também a verificação e conserto de todos os pontos com vazamentos, seja nas áreas 
comuns ou nas próprias unidades.

Quanto à energia, a venda de sistemas de fotocélulas cresceu, sendo utilizado na automação do 
acendimento das luzes em garagens e corredores. Também a manutenção e conservação das 
bombas e elevadores faz com esses equipamentos trabalhem como uma redução de descarga 
elétrica, barateando a conta. Outra questão é a modernização e reforma do quadro de luz, que na 
maioria dos prédios se encontra com a bitola inadequada dos fios, emendas, relógios de luz antigos 
e dejetos e teias de animais, que aumentam a incidência de curtos-circuitos.

Os condôminos também devem atualizar ou reformar as instalações elétricas, com o advento da 
modernidade, a aquisição de equipamentos como splits, ar condicionado, freezers, geladeiras, 
máquinas de lavar aumentou, sobrecarregando a fiação existente, gerando uma demanda de 
consumo bem maior  do que deveria, ocorrendo a queima desses equipamentos, em virtude dos 
cabos e fiações estarem em desacordo com o indicado pelos fabricantes.

É necessário ficar alerta e auxiliar os síndicos na administração de seu condomínio.

O SINDICONDE coloca-se à disposição para esclarecer e orientar a comunidade condominial no 
seu dia-a-dia.
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O movimento de locações no Norte 
da Ilha, a região mais procurada pelos 
turistas, foi apenas razoável em janeiro 
deste ano, conforme avalia o experiente 
empresário José Carlos de Oliveira, da SC 
Imóveis. “Em fevereiro, até aqui, a queda 
nas locações chega a 40% no contexto ge-
ral do mercado de Ingleses”, observa, na 
esperança de que o Carnaval possa repre-
sentar uma sacudida positiva. 

Mas, quando compara 2016/2017 com 
2015/2016, o empresário é cuidadoso. “A 
temporada passada foi excepcional, hou-
ve realmente uma grande procura, uma 
maciça invasão de turistas. Para este ano 
criou-se uma expectativa, por parte dos 
órgãos oficiais de turismo, de que a tem-
porada seria muito melhor e maior, o que 
de fato não ocorreu. Não deu o público 
que estimaram”, acrescenta.

Outra questão levantada por José 
Carlos de Oliveira é relacionada à ganân-
cia de muitos proprietários. “Enquanto o 
mercado pratica preços médios, aceitá-
veis, muitos donos de imóveis colocaram 
os preços em patamares muito elevados, 
praticamente o dobro do normal. Fizeram 
isso baseados nas projeções lançadas pe-
los órgãos de turismo, acreditando que a 
demanda seria grande e poderiam cobrar 
o que quisessem. Mas não é assim que 
funciona. Nós, por exemplo, trabalhamos 
com reservas, que começam em agosto, 
com os preços garantidos e justos, sem 
ceder a essa estratégia da especulação”. 

“A temporada passada 
foi excepcional, houve 
realmente uma grande 
procura, uma maciça 
invasão de turistas. 
Para este ano criou-
se uma expectativa, 
por parte dos órgãos 
oficiais de turismo, de 
que a temporada seria 
muito melhor e maior, 
o que de fato não 
ocorreu.”

José Carlos de Oliveira, 
da SC Imóveis.

Infraestrutura correspondeu à demanda

Construção à espera de melhor momento

Quanto à infraestrutura, José Carlos 
de oliveira reconhece que o poder 
público assegurou o bom funciona-
mento de tudo, água, energia, sa-
neamento. “Houve problemas pon-
tuais, nada graves, não chegaram 
a comprometer o cotidiano das 
pessoas. E a qualidade da água do 
mar (balneabilidade) também con-
tribuiu para o sucesso”, diz.
oliveira foi um dos empresários 
que mais atuaram no sentido de 
que a SC-403 fosse duplicada, para 

resolver os velhos problemas de 
mobilidade na região de Ingleses. 
o governo respondeu aos ape-
los da comunidade e, na segun-
da temporada após a duplicação, 
tudo correu de forma positiva, ou 
seja, a nova estrada correspondeu 
às expectativas. “Tivemos e tempos 
dificuldades no trânsito, mas nada 
que se compare à situação ante-
rior, com aquela estrada velha, es-
treita e esburacada que tínhamos”, 
observa o diretor da SC Imóveis.

o mercado da construção civil do 
norte da Ilha vive um momento de 
expectativa, devido à retração geral 
que vem afetando o setor desde 
2014. “Parado não está, sempre te-
mos movimento de compra e ven-
da, mas isso também não é uma ca-
racterística da temporada. Durante 
o verão, muitas pessoas vêm conhe-
cer, olham, pesquisam e, depois, ao 
longo do ano, decidem se querem 
comprar ou não. no geral, o que 
vemos é uma diminuição no ritmo 
de construção, mas acredito que 
há boas perspectivas pela frente, 
nenhuma crise dura infinitamente, 
esses momentos são passageiros, 
acabam representando uma reor-

ganização do mercado”, José Car-
los de oliveira, que tem quase 40 
anos de experiência no segmento 
imobiliário. Ele começou justamen-
te em Ingleses, onde mantém sua 
base até hoje, embora a empresa 
atue em qualquer bairro, de praia 
ou não, da região da Capital.
Além de bom acesso, via SC-403 
duplicada, Ingleses dispõe de uma 
boa rede de serviços, como agên-
cias bancárias, farmácias, clínicas, 
postos de saúde, colégios, além 
do comércio tradicional. “É como 
se fôssemos uma cidade indepen-
dente, temos tudo aqui. É um óti-
mo lugar para veranear e também 
para morar”, finaliza o empresário. 

OPORTUNIDADES
ÚNICA

VENDEM-SE:

03 aptos no bairro Itacorubi, 
03 suítes cada. 
Entrega prevista para março/2017.

07 salas comerciais no 
Centro de Florianópolis. 
Entrega prevista para Dezembro/2017.

11 salas comerciais em São José, 
prédio recém entregue.

Falar direto com o proprietário:
48 99971-1027
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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.
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SUA OPORTUNIDADE DE MORAR
BEM, JUNTO À NATUREZA.

Valor anunciado ref. ao cond. B. Reg. de Incorp. Nº R/6-51664 – Decoração e mobiliário não fazem parte do projeto. Imagens meramente ilustrativas. Aprovação mediante análise prévia do cadastro.

CENTRAL DE VENDAS:

48 3357 0099
99643 6456

159MILR$
A PARTIR DE 

 
PRÓXIMO

AO CONTORNO
VIÁRIO DE
SÃO JOSÉ

ENTREGA
JULHO/2017

CASAS 2 DORMS
::: CONDOMÍNIOS INDIVIDUAIS :::

ENTRADA E ATO
PARCELADOS,
E ESCRITURA
GRÁTIS!
APROVEITE!
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