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Cerca de 228 mil 
imóveis serão 
disponibilizados 
em 11 cidades

Tradicional evento será realizado no CentroSul. 
Em todo o país, negócios devem movimentar R$ 13,5 bilhões

A 13ª edição do Feirão da 
Casa Própria ocorre desta 
sexta-feira (26) a domingo 
(28/5) maio em onze cida-
des brasileiras, incluindo 
Florianópolis. Promovido 
pela Caixa Econômica Fe-
deral, o evento imobiliário 
oferece aos trabalhadores 
opções de financiamento 
de imóveis. Nesta primeira 
etapa, 228 mil imóveis serão 
disponibilizados.

De acordo com o vice
-presidente de Habitação do 
banco, Nelson Souza, as for-
mas de contratação disponí-
veis vão desde modalidades 
que usam recursos do Fun-
do de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) e do pro-
grama Minha Casa Minha 
Vida até recursos do Siste-
ma Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo (SBPE).

“Teremos todas as mo-
dalidades do portfólio da 
habitação disponível’, disse 
o vice-presidente. A expecta-
tiva da Caixa é de que sejam 
contratados mais de R$ 10,3 
bilhões em negócios neste 
ano. Mais de três mil fun-
cionários prestarão atendi-
mento durante o Feirão para 
a simulação e contratação 

de financiamentos. Os negó-
cios realizados no Feirão da 
Caixa representam 12% dos 
financiamentos efetivados 
pelo banco anualmente.

Para realizar o negócio, 
é preciso ter entre 18 e 80 
anos e 6 meses. Há várias 
modalidades de preço que 
podem ser contratadas, 
conforme o valor do imó-
vel, que pode ser de até R$ 
3 milhões. Os parcelamen-
tos podem variar de 5 a 35 
anos, cujas taxas de juros 
começam aos 4,5%.

Segundo Nelson Souza, 
as condições de financia-
mento ofertadas durante o 
Feirão são as mesmas pra-
ticadas nas agências da 
Caixa. Contudo, os serviços 
serão concentrados duran-
te o evento.

“A grande vantagem do 
Feirão Caixa é que todas as 
etapas do processo de aqui-
sição da casa própria esta-
rão concentradas em um só 
lugar”, explica Nelson Sou-
za. “O cliente pode escolher 
um dos vários imóveis ofer-
tados e já iniciar o processo 
de financiamento, com ava-
liação e aprovação do crédi-
to no mesmo local”.
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Feirão da Caixa começa nesta sexta-feira

“A expectativa 
da Caixa é de 
que sejam 
contratados 
mais de R$ 
10,3 bilhões 
em negócios 
neste ano.”

Nelson Souza,
vice-presidente 
de Habitação do 
banco.

Para solicitar crédito 
para aquisição da casa pró-
pria durante os feirões, os 
interessados devem levar 
documento de identida-
de, CPF e comprovantes de 
renda e residência atuali-
zados. A aprovação do cré-
dito durante o Feirão Caixa 
é baseada nas informações 
do perfil do cliente, como 
renda, capacidade de paga-
mento e ausência de restri-
ções cadastrais.

“Todos que vão morar 
na residência podem com-
por a renda bruta mensal, 

não precisa ser parentes. 
É só comprovar a renda 
para o financiamento”, 
ponderou Souza.

Ainda durante o Fei-
rão, os trabalhadores terão 
acesso a outros serviços, 
além dos habitacionais, 
também comerciais para a 
abertura de conta corrente 
e caderneta de poupança e 
contratação de previdência 
privada.

A próxima fase do Feirão 
está marcada para 23 de ju-
nho em Brasília (DF), Forta-
leza (CE) e Curitiba (PR).

SAIBA MAIS
Confira as cidades que 
realizam o Feirão da Caixa 
neste fim de semana:
• Recife (PE)
• São Paulo (SP)
• Goiânia (Go)
• Campinas (SP)
• Belo Horizonte (MG)
• Porto Alegre (RS)
• Belém (PA)
• Salvador (BA)
• Rio de Janeiro (RJ)
• Uberlândia (MG)

EM FLoRIAnÓPoLIS
• CentroSul
Sexta e sábado das 10h às 20h. 
Domingo das 10h às 18h.

outros eventos
Entre 23 e 24 de junho o 
Feirão será realizado em:
• Brasília (DF)
• Fortaleza (CE)

documentos necessários
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LEI KISS É PUBLICADA
A lei 13.425/2017, que estabelece normas sobre segurança, prevenção 
e proteção contra incêndios em estabelecimentos de reunião de 
publico, foi publicada no diário Oficial da União no dia 31 de março de 
2017 e entrará em vigor  em setembro deste ano.

A nova lei impõe normas mais rígidas para os proprietários de 
estabelecimentos, autoridades publicas e profissionais, de  modo 
a evitar tragédias como a  que aconteceu na boate Kiss, em janeiro 
de 2013,na cidade de Santa Maria (RS),que matou 242 jovens e feriu 
outros 680.

A lei, que foi proposta e aprovada na câmara dos deputados, sendo 
posteriormente aprovada pelo Senado, sofreu diversos  vetos pela 
Presidência da Republica  .

Um dos vetos foi relativo a um trecho do projeto aprovado pelo 
congresso que obrigava o cumprimento nos estabelecimentos de 
normas da ABNT, ou de outra entidade credenciada pelo Conmetro, 
por parte de  engenheiros e arquitetos, bombeiros militares, prefeituras  
e donos de estabelecimentos. 

A justificativa para o veto foi que, “ao subordinar a atuação do Poder 
Publico e sua  competência legislativa a regulamentos ou normas 
técnicas expedidos por entidades privadas, os dispositivos ferem o 
principio da legalidade e podem atingir a supremacia do interesse 
público, bem como incrementar o risco de conflito de interesses.   

Este veto traz à tona um assunto polemico e recorrente, que diz 
respeito, por um lado, à qualificação da ABNT como entidade privada 
(conforme o veto) e, por outro, um decreto do próprio executivo federal, 
de 1992, que reconhece a ABNT como o único foro de publicação 
de normas técnicas no Brasil. Em relação ao que foi publicada, a 
lei trata de normas especiais para estabelecimentos, edificações 
de comercio e serviços e áreas, de reunião de público, cobertos ou 
descobertos, cercados ou não, com ocupação simultânea potencial 
igual ou superior a cem pessoas. No entanto, mesmo que a ocupação 
simultânea potencial seja inferior a cem pessoas, a lei se aplica 
também as edificações que sejam ocupadas predominantemente 
por idosos, crianças ou pessoas com dificuldade de locomoção, ou 
que contenha em seu interior grande quantidade de material de alta 
inflamabilidade.

A lei determina que cabe ao poder publico municipal e ao corpo de 
Bombeiros Militar a realização de fiscalizações e vistorias periódicas 
nos estabelecimentos comerciais e de serviços e nos edifícios 
residenciais multifamiliares , tendo em vista o controle da observância 
das determinações decorrentes dos processos de licenciamento 
ou autorização sob sua responsabilidade. Quando constatadas 
irregularidades nas vistorias, deverão ser aplicadas advertências, 
multas, interdições, embargos e outras medidas pertinentes.

A luta por leis mais duras que garantam a segurança das  
pessoas e dos patrimônios deve continuar!

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

Em outras palavras, o PBQP-H 
significa um programa de gestão 
de qualidade, abrangendo todos 
os envolvidos com a produção na 
construção civil. Levando-se em 
conta que um empreendimento 
abrange nada menos que seis mil 
itens da cadeia produtiva, pode-se 
ter a ideia do alcance desse proce-
dimento como forma de preservar 
os interesses não só das empresas 
responsáveis, mas principalmente 
dos compradores. Ao adquirirem 
um imóvel que tenha o selo PBQP
-H, os clientes podem ter certeza 
de que todo o processo industrial 
foi auditado por esse programa. 

É interessante ressaltar tam-
bém que não são apenas as cons-
trutoras que se beneficiam com o 
PBQP-H, mas também fabrican-
tes e fornecedores de materiais 
de construção, que se empenham 
em ajustar seus produtos às nor-
mas de qualidade exigidas pelo 
programa. Assim, o PBQP-H se 
transforma num selo de qualida-
de indiscutível, rapidamente reco-
nhecido pelos clientes.

Programa de gestão

Fabricantes, fornecedores e 
construtores valorizam cada vez mais o 
PBQP-H, programa federal que certifica 
utilização de padrões de excelência

Uma das grandes questões re-
lacionadas à construção civil na 
atualidade, seja qual for a faixa de 
renda a que se destinam as edifica-
ções, é a qualidade dos empreendi-
mentos. A maioria das construto-
ras filiadas ao Sinduscon (Sindicato 
da Indústria da Construção Civil) 
da Grande Florianópolis tem bus-
cado oferecer os mais modernos 
padrões construtivos, baseados em 
indicadores e certificações oficiais. 
O PBQP-H passou a ser uma refe-
rência indispensável para quem 
atua nesse mercado, seja voltado 
ao Minha Casa, Minha Vida, seja 
focado no alto padrão. 

PBQP-H significa Programa 
Brasileiro de Qualidade e Produ-
tividade do Habitat, e foi criado 
pelo Governo Federal. É gerido 
pelo Ministério das Cidades, com 
coordenadorias estaduais res-
ponsáveis pela implantação e 
controle do programa. 

Seu objetivo genérico é “apoiar 
o esforço brasileiro de moderni-
dade pela promoção da qualidade 
e produtividade do setor da cons-
trução habitacional, com vistas a 
aumentar a competitividade de 
bens e serviços por ele produzidos, 
estimulando projetos que melho-

rem a qualidade do setor”. Suas 
diretrizes básicas visam a alcan-
çar todos os setores da cadeia pro-
dutiva, envolvendo fabricantes de 
insumos, prestadores de serviço 
e construtoras. Os programas de 
gestão da qualidade, específicos 
para cada setor, tem o objetivo de 
se adequarem às normas técnicas 
para produção de materiais e exe-
cução dos serviços, com o conse-
quente aumento da produtividade 
e redução de custos.

Conforme a definição do Sin-
duscon da Grande Florianópolis,”o 
programa visa a desenvolver uma 
estrutura em que os recursos tec-
nológicos são ferramentas de apoio 
à gestão. Esta modernização opor-
tuniza às empresas o aumento da 
competitividade apoiada na redu-
ção de desperdícios, melhor forma-
ção dos profissionais, adequação 
às normas técnicas, além do acesso 
a projetos, materiais e componen-
tes de melhor qualidade. Possibilita 
ainda, que a empresa se adapte às 
disposições do Código de Defesa do 
Consumidor, evitando as penalida-
des previstas para empresas e for-
necedores que coloquem no merca-
do produtos em não-conformidade 
com as normas brasileiras”.
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Construção civil com a marca da qualidade

• Universalizar o acesso à mora-
dia, ampliando o estoque de mo-
radias e melhorando as existentes;
• Fomentar o desenvolvimento e 
a implantação de instrumentos e 
mecanismos de garantia da qua-
lidade de projetos e obras;
• Fomentar a garantia da qualida-
de de materiais, componentes e 
sistemas construtivos;
• Estimular o inter-relacionamen-
to entre agentes do setor;
• Combater a não conformida-
de técnica intencional de ma-
teriais, componentes e sistemas 
construtivos;
• Estruturar e animar a criação 
de programas específicos visan-
do à formação e requalificação de 
mão-de-obra em todos os níveis;
• Promover o aperfeiçoamento da 
estrutura de elaboração e difusão 
de normas técnicas, códigos de 
práticas e códigos de edificações;
• Coletar e disponibilizar informa-
ções do setor e do Programa;
• Apoiar a introdução de inova-
ções tecnológicas;
• Promover a melhoria da qua-
lidade de gestão nas diversas 
formas de projetos e obras ha-
bitacionais;
• Promover a articulação interna-
cional com ênfase no Cone Sul.

Objetivos do PBQP-h
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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.
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MUDAMOS O CARDÁPIO DO SEU ALMOÇO

SEGUNDA A SÁBADO
 ao MEIO-DIA
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Diferente é ter PLAnO e APAreLHO COM desconto imperdível!

Plano + Smartphone /mêsr$79,90

De

2GB
de internet

Muitos minutos,  
músicas e revistas

WhatsApp
mensagens à vontade

Por r$ 39,90/mês

De r$ 54,90

em até  
12x de  

r$ 40

r$ 699

à vista

Por

r$480

tim.com.br
Oferta de aparelho válida até 30/06/2017 ou enquanto durarem os estoques. Valor promocional 
para Clientes nos planos elegíveis mediante contrato de permanência por 12 meses: r$ 480 
à vista ou 12x de r$ 40. Valor total para clientes sem permanência: r$ 699. Plano e aparelho 
também são vendidos separadamente.


