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As vantagens da
exclusividade imobiliária

“É falsa a ideia que a atribuição da exclusividade exclui a possibilidade
das outras imobiliárias trazerem um cliente interessado,” afirma Maria.

A exclusividade imobiliária é um conceito novo
em São Carlos, mas que já é praticado há muito tem-
po em outros Municípios. A exclusividade imobiliá-
ria pode ser exercida para a compra e venda de imó-
veis, mas também é um conceito comum no que diz
respeito à locação.

A utilização desse recurso resulta em vantagens
para o proprietário do imóvel, para os possíveis inte-
ressados e também para o consultor imobiliário envol-
vido no negócio. A empresária Maria Aires fala um pou-
co desse recurso e suas vantagens.

Como funciona a exclusividade imobiliária
para a compra e a venda de imóveis?
O proprietário escolhe uma única imobiliária para ne-
gociar o seu imóvel por um período determinado. A op-
ção da exclusividade consta na autorização assinada pelo
cliente no ato da contratação da imobiliária.

Essa é uma tendência ou o
conceito ainda é pouco divulgado?
Enquanto muito comum em outras cidades, como por
exemplo Araraquara, na cidade de São Carlos é um re-
curso pouco utilizado. Acredito que, com a difusão de
mais informações a respeito do assunto, os proprietári-
os tenderão a exercer com mais frequência esta opção
na hora de colocar seu imóvel disponível ao mercado,
seja para venda ou locação.

Quais benefícios a
exclusividade imobiliária traz
ao proprietário do imóvel?
As vantagens são interessantes. A começar pela elimi-
nação daquela poluição visual ocasionada pela
avalanche de placas na fachada do imóvel, feitas por
inúmeras imobiliárias. Com a opção pela exclusividade

existirá apenas uma única propaganda na fachada, que
além de deixar visualmente a cidade mais bonita, não
transmite aquela sensação de imóvel encalhado.
Também é falsa a idéia que a atribuição da exclusivida-
de exclui a possibilidade das outras imobiliárias traze-
rem um cliente interessado. Ocorre que, com a conces-
são da exclusividade, necessariamente existirá o esta-
belecimento de uma parceria entre a imobiliária de-
tentora da exclusividade de comercialização e a outra
que trouxer o cliente. Mais uma vantagem sensível ao
cliente, com muita economia de tempo, uma vez que
seu canal de comunicação será só com a imobiliária que
centraliza as propostas que acaba naturalmente promo-
vendo a filtragem prévia das mesmas.
No aspecto segurança também há melhora, pois ape-
nas a imobiliária escolhida permanecerá com as cha-
ves, evitando-se múltiplas cópias em circulação.

Maria Aires, experiência
e credibilidade andam

junto com o nome
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Com muito prazer apresento breve relato sobre a locação
de imóveis, porém, de imediato declaro que esta coluna não
tem a pretensão de sanar todas as dúvidas atinentes e este
ramo de negócio que tem as suas peculiaridades próprias.

A locação trata-se da cessão onerosa da posse, onde o
locador (físico ou jurídico) recebe uma retribuição financeira
por permitir que outra pessoa (física ou jurídica) utilize o bem
imóvel, e, o locatário mediante o pagamento de um aluguel
tem o direito de usar e gozar de referido bem.

A regra é que se formalize um contrato de locação por pra-
zo determinado, 30 meses nas locações residenciais e 12 me-
ses nas locações não residenciais, o art. 4º. da Lei de Locações
estabelece que no prazo determinado da locação o locador
não pode reaver o imóvel (exceto por infração contratual) e o
locatário poderá desocupar pagando a multa compensatória
prevista no contrato que sempre será proporcional ao tempo
restante do prazo determinado do contrato. Esta multa pode
ser liberada pelo locador se ele assim desejar.

ALGUMAS PONDERAÇÕES PERTINENTES:

LOCATÁRIO:
• Primeiramente defina dentro da possibilidade e necessidade
qual seu objetivo quanto ao imóvel a ser locado, assim esta-
belecendo o número de quartos, banheiros, o preço, tamanho
e etc.;
•Antes de se formalizar a locação colha informações sobre o
bairro onde se encontra o imóvel a ser locado, suas caracte-
rísticas, seu acesso e infraestrutura, avalie o nível de
tranquilidade, se possível volte à noite. Se você é novo na cida-
de a atenção sobre este ponto deve ser redobrada;
•Ainda, visite o imóvel, verifique bem sua estrutura, energia
elétrica (teste tomadas e luzes), abra as torneiras, veja se não
tem vazamento para evitar problemas posteriores;
•Em se tratando de uma locação não residencial necessário se
faz verificar junto à Prefeitura Municipal os locais em que é
permitido o ramo de atividade que você pretende implantar no
imóvel a ser locado, pois existem limitações de uso do solo e
da atividade a ser exercida em cada região da cidade;
•Depois de locado o imóvel, se você pretende se desligar man-
tendo outras pessoas ocupando o imóvel, é necessário a
formalização de um aditamento para substituição da figura
do locatário, sob pena de você se manter como responsável
pela locação, sendo que o locador não é obrigado a aceitar a
substituição da figura do locatário devendo aceitar por escri-
to, do contrário você precisa desocupar o imóvel (livre pesso-
as e objeto) e entregar as chaves com a formalização do recibo
para poder rescindir a locação. Quem responde judicialmente
por qualquer problema é a pessoa que consta do contrato
como locatário e/ou o seu garantidor;
•A Lei de Locações apresenta as garantias da locação "fiança,
título de capitalização, seguro fiança e caução (móvel ou imó-
vel)", o locador não pode exigir mais de uma garantia, porém,

não é obrigado a aceitar a garantia indicada pelo locatário é
o locador que define se a garantia apresentada é suficiente ou
não.

LOCADORES:
•Procure uma administradora de valores (imobiliária) para
intermediar à locação, analisando junto ao CRECI a sua situa-
ção. A imobiliária tem profissionais capacitadas e irá empre-
gar todo o seu conhecimento e material humano em prol do
seu negócio;
•A taxa de administração será sempre paga pelo locador, nun-
ca pelo locatário, porém, a segurança quanto aos documentos
a serem criados, bem como o regular andamento da locação é
muito maior, pois, o locador terá  uma empresa habilitada
intermediando referido negócio;
•A taxa de administração compensa a segurança e a como-
didade de receber o aluguel diretamente em sua conta ban-
cária ou a sede da empresa, evitando constrangimentos e
infortúnios;
•Leia atentamente o contrato de prestação de serviços a ser
firmado com a imobiliária antes de se formalizar a locação;
•Se a locação for sem garantia no recebimento do aluguel ou
com garantir parcial, acompanhe a fase de avaliação cadastral
antes de aprovar o candidato à locação. Se houver alguma
incompatibilidade, questione ou não aprove o candidato ou
seu garantidor;
•Peça para a imobiliária realizar uma vistoria detalhada cri-
ando um AUTO DE VISTORIA DE OCUPAÇÃO, se possível com
fotos, antes da entrega das chaves ao locatário, determinando
que o imóvel deverá ser devolvido nas mesmas condições em
que foi entregue;
•Entregue uma cópia da convenção e regulamento do condo-
mínio para o Locatário juntamente com o contrato da locação,
assim, evita alegação de desconhecimento quanto as regras
de conduta;
•Conste do contrato de locação que não é permitida a sublo-
cação seja parcial ou total do imóvel cedido.
•Se o locatário não possuir fiador idôneo prefira o título de
capitalização com o depósito do valor correspondente de oito
à dez aluguéis, descrevendo no contrato referida garantia;
•Na formalização do contrato não se apegue na quantidade e
sim na qualidade, não adianta ter cinco (5) fiadores se ne-
nhum tem uma boa saúde financeira, melhor um bom fiador
do que uma penca deles;
•Para que o locatário seja obrigado a pagar o IPTU e o CONDO-
MÍNIO precisa constar em contrato tal responsabilidade;

 Dr. Hélio Lorenzi - OAB/SP 170.944

VAI LOCAR UM IMÓVEL?

Artigo
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A iluminação é um acessório imprescindível na
decoração de ambientes. Na maioria das vezes o ren-
dimento da luz escolhida está diretamente relacio-
nada ao design da luminária, por isso luminárias su-
postamente "mais caras" são as me-
lhores neste quesito.

Junto com a determinação do
tipo de luminárias/luzes escolhidas,
também constitui fator primordial a
escolha das escalas cromáticas. Quer
dizer, o matiz escolhido e suas dife-
rentes nuances através dos diversos
tons possíveis, ora saturados, outras
dessaturados.

Em ambientes mais íntimos e de recolhimento, é
desejável uma luz mais tênue, mais relaxante e mais
quente, luzes amareladas, mornas. E, inclusive, luzes
indiretas como de arandelas, abat-jour e luminárias de
pé, que ainda conferem mais charme e sofisticação aos
lugares. O uso de dimerização também podem ser con-
siderados para se criar uma atmosfera mais intimista,

menos reveladora.
A tendência atual é o uso de LEDs ,cada dia mais

comum, pois os avanços estão cada vez mais rápidos,
assemelhando-se muito  a qualidade calorosa das  lâm-

padas antigas, tipo as incandescentes
e muito mais econômicos e sustentá-
veis.

Em ambientes de trabalho sem-
pre são especificadas luzes mais "
brancas" , tipo as fluorescentes, que
assemelham-se á luz do dia, inclusi-
ve podendo ser mais claras -luz do dia,
ou mais amenas, tipo soft.

Hoje a tendência do design em
geral tende para aspectos que privilegiam a susten-
tabilidade, o que permeia também a decoração e o
design de interiores.

Nesse aspecto a decoração absorve conceitos
que estão numa visão mais holística de mundo, usan-
do objetos recicláveis, mobiliários que privilegiam
reutilizações e readaptações. Desta maneira vale res-

Decoração da espanhola Carola Morales

Decoração

Com os atuais
avanços, a

tendência  é o
uso da iluminação

com LED

Conceitos e tendências
Como a iluminação pode transformar o
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saltar que os tons sóbrios derivados do marron vão
cedendo espaço para novas cores , mais vibrantes,
mais energizantes de matizes puros. Antes um retor-
no á natureza, pelos tons de marrons e sub tons
esverdeados, hoje, azuis aluci-
nantes, rosas chocantes, amarelos
vibrantes, o resgate de uma alegria
que sai da esfera pública e adentra
para ambientes privativos e perso-
nalizados. Saímos da era do industri-
al e retornamos ainda que muitas
vezes fake, ao universo do hand
made, do artesanal, do objeto úni-
co, o que confere mais personalida-
de e exclusivismo ás pessoas. E as-
sim ambientes de todos os tipos são permitidos den-
tro de uma gama enorme de variedades e combina-
ções, que vão desde as cores do ambiente, ao design
do mobliário, passando pelos trabalhos manuais em
almofadas e cortinas, na tentativa sempre de se bus-
car um caráter próprio para cada pessoa, almejando

suas particularidades e gostos pessoais. A laca nos
acabamentos e suas infinitas possibilidades de bri-
lho e tons são incorporados aos novos móveis, espe-
lhos voltam á cena com força total.

Vivemos numa era das contra-
dições na decoração, antigamente
misturava-se o "moderno" com o
"antigo"; hoje mesclam-se  tendên-
cias do mínimo mobiliário ( tanto na
quantidade de móveis como no
design desses móveis, linhas mais
retas, escalas menores....) com to-
ques sutis nos arredamentos, valo-
rizando o ser humano. Personali-
zando os ambientes no intuito de

personificar seus habitantes, usuários.

Clicado por Magnus Anesund
e apresentado no Blog 79 ideias

Ambiente assinado pelo arquiteto Roberto Migotto

Decoração

por Arquiteto Cesar Elias e Equipe Jabu
Arquétipo Arquitetura & Design 3412.5586

Jabú Elétrica e Hidráulica 3362.3300

Hoje a tendência
do design em geral

tende para aspectos
que privilegiam a
sustentabilidade

em Iluminação e Design
ambiente em mais íntimos, sóbrios ou práticos
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Construção civil começa a
aderir à sustentabibilidade

Sustentável

A construção civil começa a aderir ao tema
"Sustentabilidade". De fato, conforme atesta o arqui-
teto e urbanista formado pela FAU USP, Adriano Augusto
Bosetti  "a Sustentabilidade tem sido um dos temas mais
discutidos atualmente".

Ele cita que o movimento ganha cada vez mais força
conforme avançam os indicadores negativos de qualida-
de de vida no planeta, "seja por desastres naturais, falta
de recursos hídricos, aumento da população e das crises
econômicas. A cada número agravado atribui-se ao ho-
mem a responsabilidade pela falta de cuidados com o
planeta", declara. "Tivemos há pouco tempo a Rio+20,
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável, onde se rediscutiu o futuro do planeta a
partir da revisão dos tratados firmados em 1992 no Rio de
Janeiro com a renovação do compromisso político com o
desenvolvimento sustentável do Planeta", relata.

Adriano diz que, na tentativa de enfrentamento
dos problemas de desgaste do planeta estão as ações

após o término da obra. A idéia não é nova, mas ganhou
força no início da década de 1990 com a Certificação LEED
desenvolvido pelo U. S. Grenn Building Council. Esta
certificação foi implementada no Brasil pela GBC Brasil
em 2008, um ano após a Certificação Aqua da Fundação
Vanzolini. Estes são os dois principais "selos verdes"
vigentes no país", comenta Bosetti.

Ele atesta que construções ecologicamente corre-
tas buscam atender o maior número possível de solu-
ções sustentáveis. O planejamento começa no projeto
do empreendimento (escolha do lugar, público a ser
atendido, canteiro de obras, logística, etc.), passa pelo
desenvolvimento dos projetos de arquitetura, estrutu-
ra, instalações prediais (água, energia e ar-condiciona-
do) e termina na escolha dos materiais, sistemas cons-
trutivos, reutilização de materiais, controle de descar-
tes e resíduos, e assim por diante.

Em consonância com essa questão, de maneira ge-
ral, inclusive por uma questão de marketing, grandes

O Syene Corporate
já é considerado o
primeiro edifício
comercial Green Building
do Norte e Nordeste

sociais sustentáveis, agendas e programas
de desenvolvimento ecologicamente cor-
retos e campanhas de conscientização da
população.

No setor da Construção Civil, termos
como arquitetura sustentável, reciclagem,
bioconstrução, construções bioclimáticas,
construção ecológica, ecovilas, empreen-
dimentos verdes, green buildings e
permacultura permeiam constantemente
as publicações especializadas. "De uma ma-
neira geral são todos conceitos ligados à
sustentabilidade. Alguns estão mais dire-
tamente ligados ao conceito de um empre-
endimento e outros à forma como o em-
preendimento será realizado e mantido",
comenta.

O arquiteto explica que a idéia de uma
construção ecologicamente correta
permeia esses conceitos, pois envolve to-
dos os níveis de preocupação ambiental
que um projeto deve ter, "desde sua con-
cepção até a manutenção da construção
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por Arquiteto Adriano Bosseti
CAT Engenharia e Consultoria

Fone: (16) 3368.9160

Sustentável

Prédio da Editora
Abril é um dos
quatro prédios

brasileiros com a
certificação Leed.

obras hoje "não saem do papel" sem que haja pre-
ocupação com o meio ambiente. Obras públicas e edifí-
cios em geral (residenciais, comerciais e industriais) pro-
curam contemplar o maior número possível de itens
considerados sustentáveis. Nas construções residenciais
particulares é crescente o número de projetos contem-
plando idéias e soluções "verdes". O que difere uma
obra da outra é a escala e poder de financiamento des-
tas soluções.

São preocupações dos empreendedores e dos fu-
turos proprietários ajustar a implantação das constru-
ções à topografia existente para minimizar as movi-
mentações de terra, implantar corretamente a cons-
trução em relação à orientação solar, prever a utiliza-
ção de sistemas de captação de energia solar e eólica,
prever sistemas de captação, armazenamento e
reutilização de águas pluviais, procurar manter siste-
mas de ventilação cruzadas, aproveitar ao máximo a
iluminação e ventilação naturais, utilizar sistemas
construtivos racionalizados, empregar materiais pré-
fabricados, se possível reciclados, prever o maior nú-
mero possível de áreas naturalmente permeáveis, são
alguns dos principais itens que uma construção ecolo-
gicamente correta deve contemplar.

A sustentabilidade vem da correta disposição dos
resíduos sólidos da construção (seja para descarte em
aterros apropriados ou para reciclagem) durante a obra,
dispositivos que reduzam o consumo de água e energia
na manutenção das construções, técnicas construtivas
e materiais adequados que evitem reposições e refor-
mas futuras por problemas de desempenho, programas
de avaliação pós-ocupação para aprimoramento de obras
futuras e também correto atendimento quando da ne-
cessidade de reparos nas obras, facilidade de acesso
dos usuários, proximidade de serviços básicos para abas-
tecimento das necessidades diárias dos usuários, e as-
sim por diante", atesta Adriano Bosetti.

Segundo o arquiteto e urbanista, em iniciativas
como ecovilas e permacultura, técnicas construtivas me-
nos convencionais já são testadas, tais como cascajes,
plasto, bason, e o reuso de recursos vai desde águas
pluviais até a compostagem de lixo. Nestes casos, a
sustentabilidade não é um detalhe do projeto. "É um
modo de vida que precisa ser absorvido pelos usuários
em sua rotina, hábitos e comportamento", afirma.

Para construções de produção em maior esca-
la, como apartamentos e escritórios, as soluções
técnicas procuram suprir as necessidades ecológi-
cas dos empreendimentos e nesse sentido a
tecnologia BIM (Building Information Modeling) -
plataforma colaborativa de modelagem de projetos

em 3D, 4D e 5D
- objetiva redu-
zir os conflitos
entre projetos
e criar mecanis-
mos de contro-
le do andamen-
to das obras e
dos gastos des-
tinados a elas.

Tudo isso
está à disposi-
ção de projetis-
tas, empreen-
dedores e cons-
trutores. "Os meios de comunicação disseminam os
conceitos da sustentabilidade e cabe aos profissionais
da nossa área (arquitetos, engenheiros, projetistas e
especificadores) entender as necessidades de cada
empreendimento (seja ele de que escala for), buscar
as melhores soluções em projetos e sistemas constru-
tivos e estimular a adoção de práticas ecologicamente
corretas desde a elaboração dos estudos preliminares
dos seus projetos até a organização dos canteiros de
obra e manutenção das mesmas!", afirma o arquiteto.

"Apesar de todo este entendimento, a "green
building" ainda precisa de incentivos e a adoção dos
conceitos e critérios na prática merece todo esforço para
que cada setor da sociedade organizada possa contri-
buir para a melhoria da qualidade de vida no planeta",
finaliza Adriano Bosetti.
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Parque EcoTecnológico
Damha é certificado

O Parque EcoTecnológico Damha de São Carlos aca-
ba de receber a certificação Processo AQUA (Alta Quali-
dade Ambiental) - Bairro Sustentável - fase programa da
operação, conferida pela Fundação Vanzolini. Com isso,
o inovador empreendimento da Damha Urbanizadora,
gerido pelo Instituto Inova, torna-se o primeiro e único
parque tecnológico privado de terceira geração do País,
desenvolvido para abrigar a implantação de empresas
de base tecnológica, a obter o certificado, que atesta que
o empreendimento é sustentável.

"Com esta certificação, esperamos oferecer a
sustentabilidade de fato a todos que procuram estabe-
lecer sua empresa em um empreendimento diferenci-
ado, confirmando o compromisso da Damha com um
desenvolvimento sustentável. O nosso parque
tecnológico tem muitos diferenciais, principalmente
por incorporar as questões de sustentabilidade às
edificações empresariais, de modo a minimizar os im-
pactos e colaborar com a preservação do meio ambien-
te", explica José Paranhos, Diretor Superintendente da
Damha Urbanizadora.

O referencial técnico para bairros e loteamentos do
Processo AQUA serviu como critério para certificar, na
fase programa da operação, o Parque EcoTecnológico.

Segundo o professor Manuel Martins, coordenador do
Processo AQUA, "a inserção do Parque EcoTecnológico
junto ao Parque Eco-Esportivo Damha tem tudo para con-
tribuir na formação de um bairro sustentável, inclusive
com matas cuja proteção ambiental já está estabelecida.
O lugar vai reunir espaços de lazer, conscientização
ambiental, esportes e moradia, que se integram a um
complexo empresarial e a um centro comercial".

A Certificação AQUA comprova a Alta Qualidade
Ambiental do Empreendimento, expressa em 17 cate-
gorias de desempenho, distribuídas em três importan-
tes temas: integração e coerência do bairro; recursos
naturais, qualidade ambiental e sanitária; integração na
vida social e fortalecimento das dinâmicas econômicas.
Esses desempenhos são obtidos por meio das ações do
Sistema de Gestão do Bairro Sustentável (SGB), que tem
como objetivo organizar a condução do empreendimen-
to, controlando todos os processos.

O empreendimento também é pioneiro em pos-
suir um sistema de gestão integrado, que alia a norma
de gestão ambiental ISO 14001 ao referencial técnico
de certificação AQUA. Isso garante a sustentabilidade,
tanto na operação do parque como em todas as etapas
relacionadas às obras futuras e o entorno.

CAPA

A hora e a vez das empresas sustentáveis
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CAPA

Localizado na Rodovia SP 318, Km 234, em São
Carlos, o parque tem uma área aproximada de 400
mil m², dividida em duas áreas distintas, denomina-
dos Condomínios I e II. A primeira, com 93.243,00 m²,
possui 72 unidades imobiliárias, divididas em seis
quadras. A segunda possui 154.405,50 m², com 71 uni-
dades imobiliárias, divididas em cinco quadras.

As empresas interessadas em se instalar no lo-
cal devem observar algumas regras referentes à pre-
ocupação com o meio ambiente. Dentro do condomí-
nio empresarial foi estabelecido que todos os futu-
ros empreendimentos devem possuir, no mínimo,
nove itens de sustentabilidade a serem analisados
pela equipe de gestão. "O Parque EcoTecnológico
Damha será um importante instrumento de desen-
volvimento regional sustentável, conciliando cresci-
mento econômico, com inclusão social e proteção
ambiental", comenta o Dr. José Octavio Paschoal, pre-
sidente do Instituto Inova.

Uma das exigências é o de desenvolver o proje-

to arquitetônico considerando as características es-
pecíficas do local, orientação e volumetria da cons-
trução, aproveitamento dos recursos naturais geran-
do energia solar, insolação, iluminação e ventilação
adequadas. O controle do consumo de água e o
reaproveitamento da água de chuva também estão
previstos nas normas construtivas. A economia da
energia elétrica é outra ação obrigatória por parte das
empresas, que devem implantar um sistema adequa-
do de iluminação artificial.

Além destas, outras medidas que deverão ser
incorporadas estão ligadas à gestão dos resíduos, des-
carte de materiais e gestão eficiente de transporte e
mobilidade. "Contemplamos a utilização de veículos
elétricos de golfe para o transporte interno de funci-
onários e o uso comunitário de bicicletas feitas de
PET", esclarece o consultor de construção sustentá-
vel, Luiz Henrique Ferreira, diretor da Inovatech En-
genharia, empresa responsável pelo desenvolvimen-
to dos elementos de sustentabilidade do parque.

Presidente do Creci visita São Carlos
e fala do mercado imobiliário

Esteve em São Carlos em agosto o presidente do
Creci, José Augusto Viana Neto. Ele reuniu-se com em-
presários e pessoas ligadas ao segmento imobiliário na
sede da Ordem dos Advogados do Brasil em São Carlos.

Em uma rápida entrevista concedida, Viana Neto
falou um pouquinho sobre esse mercado. Ele entende
que o segmento está bem. "Está passando por uma fase
de estabilização, mas está crescente, o movimento é
sempre maior cada ano que passa", diz.

Viana Neto cita que essa crescente deve perma-
necer nos próximos 30 anos e cita pelo menos três bons
motivos para isso: o déficit habitacional é muito alto, o
emprego formal hoje é uma realidade e as
pessoas têm renda formal e condições de
acessarem financiamentos imobiliários.
São ingredientes que devem ser o
combustível para o segmento.

Na sua opinião, é pratica-
mente impossível o segmento
imobiliário entrar em um pro-
cesso de retração por conta
dos resultados que se obteve

até agora e das perspectivas que se observam para o
futuro. Mas ele alerta: "Pode acontecer retração somen-
te por conta de fatores macroeconômicos não relacio-
nados com o mercado imobiliário", declara.

Para Viana Neto, os produtos imobiliários com va-
lor de mercado de até R$ 250 mil, e os voltados à classe
média e à classe médio-baixa devem apresentar uma
boa perspectiva de crescimento, até por conta da de-
manda existente.

"O mercado de São Carlos é muito promissor. Aqui
o setor imobiliário é bem aquecido. e São Carlos é uma
das principais cidades do Estado", destaca. "O empre-
endedor tem um futuro promissor, tanto no ramo da

construção civil como no da intermediação e
consultoria imobiliária, dadas as oportunida-

des que devem ser abertas nesse segmen-
to nos próximos anos", afirma Viana Neto.

Ele ainda acrescenta: "A Maria Aires
está no caminho certo, é uma profissio-
nal que tem se destacado em seu seg-
mento e deve ter muito sucesso nos
seus empreendimentos", finaliza.

As exigências de um CEP sustentável

José Augusto Viana ( presidente do CRECI, SP) e Maria Aires
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LOCAÇÃO
A

P
A

R
TA

M
E

N
T

O
S

PRIMEIRA
LOCAÇÃO

Vila Nery
 02 dormitórios,

sala 02 ambientes,
 01  garagem,

elevador e salão
de festas.

 Cód: 1294

ÓTIMA
 LOCALIZAÇÃO

Jardim Lutfalla
 01 dormitório,

sala 02 ambientes,
01 garagem.

Cód: 1298

ÓTIMA
LOCALIZAÇÃO

 Jardim Lutfalla
 01 dormitório,

sala 02 ambientes,
01 garagem.

Cód: 1299

CENTRO

03 dormitórios
(1 suíte),

01 garagem,
playground,

elevador,
 portaria.

PRÓXIMO
A USP

PORTARIA
24 HORAS

Centro
02 dormitórios,

sala 02 ambientes,
elevador, piscina.

ÓTIMA
LOCALIZAÇÃO

 Jardim Paraíso
01 dormitório,
01 garagem.

Jardim Paraíso.
01 dormitório,

sala 02 ambientes,
01 garagem.

Cód: 1293Cód: 1248Cód: 1263

Cód: 0789

PRÓXIMO
A UFSCAR

Nova Estância
02 dormitórios,

sala 02 ambientes,
01 garagem.

PRÓXIMO
A USP

Jardim Lutfalla
01 dormitório,
01 garagem.

PRÓXIMO AO
SHOPPING

ÓTIMA
LOCALIZAÇÃO

Jardim Paraíso
02 dormitórios

sala 02 ambientes,
01 garagem.

ÓTIMA
LOCALIZAÇÃO

Centro
01 dormitório,

elevador.

Jardim Alvorada
02 dormitórios (01

suíte)
sala 02 ambientes,

elevador,
01 garagem.

Cód: 1300 Cód: 1268 Cód: 0513

Cód: 1211 Cód: 0991

03 dormitórios
(01 suíte),

sala 02 ambientes,
01 garagem,

elevador, piscina.

Vila Brasília
01 dormitório,

sala 02 ambientes.

Centro
02 dormitórios

(01 suíte),
sala 02 ambientes,

01 garagem.

Cód: 1255

PRÓXIMO
A UFSCAR

Cód: 1296

ÓTIMA
LOCALIZAÇÃO

Cód: 1087

CENTRO
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JARDIM PAULISTANO

03 dormitórios (01 suíte),
sala 02 ambientes,

04 garagens.

SANTA FELÍCIA SANTA FELÍCIA

Casa Ampla
03 dormitórios (01 suíte), escritório,

sala 02 ambientes,  01 garagem.

DAMHA I

03 dormitórios (01 suíte), mezanino,
escritório, 02 salas, piscina, sauna,

02 garagens.

VILA PRADO

CIDADE JARDIM

04 dormitórios (1 suíte) ,
sala 02 ambientes,

02 garagens.

03 dormitórios (02 suítes),
04 salas, piscina, sauna,

 02 garagens.

Có
d:

 1
07

8 Sobrado Novo!
03 dormitórios (01 suíte), sala 02

ambientes, 02 garagens. Có
d:

 1
10

2

Có
d:

 1
30

2

Có
d:

 1
24

9

Có
d:

 1
28

9

03 dormitórios,  sala 02 ambientes,
01  garagem.

Có
d:

 1
00

1

Có
d:

 0
92

6

PARQUE SABARÁ

Próximo a USP 2,
02 dormitórios, sala 02 ambientes,

01 garagem.

03 dormitórios ( 01 suíte), sala 02
ambientes, 03 garagens.

Có
d:

12
13

MORADAS

Có
d:

 1
19

2

JARDIM HIKARE

CA
SA

S

LOCAÇÃO

JARDIM SÃO PAULO CENTRO

Novo, 1° locação, com mezanino.

CENTRO

Novo, 1° locação, com copa.

CENTRO

Sobrado comercial, com 03 dormitórios
(01 suíte), 03 salas, 04 banheiros,

copa, cozinha

CENTRO

Sobrado com 05 salas,
02 recepções, copa.

PARQUE FABER

Tríade - Condomínio vertical
de salas comerciais,

com garagem coberta e elevador.

Galpão
5.000 m²

có
d.

 1
34

4

Có
d:

12
31

Có
d:

12
32

Có
d:

 1
07

0

Có
d:

 1
06

6

CO
M

ER
CI

AL
Có

d:
 1

33
9
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VENDAS
A

PA
RT

AM
EN

TO
S

Cód: 1255

PARQUE FABER II

04 dormitórios (03 suítes),  closet,
hidromassagem, 04 salas,  escritório,

edícula,  03 garagens.

DAMHA II DAMHA I

03 dormitórios (01 suíte),
sala 02 ambientes, 02 garagens.

VILLAGE DAMHA II

 03 dormitórios (01 suíte), sala 02
ambientes, armários embutidos,

02 garagens.

03 suítes, hidromassagem, armários
embutidos, sala 02 ambientes,

 02 garagens

CENTRO

03 dormitórios (02 suítes), hidromassagem,
 04 salas, escritório, aquecimento  solar,

edicula, cerca elétrica,  05  garagens.

JARDIM CARDINALI

PLANALTO PARAÍSO

04 dormitórios (01 suíte), closet,
armários embutidos, 03 salas, edícula,

02 garagens.

VILA SÃO GABRIEL

 02 dormitórios (01 suíte),
armário embutido, sala 02 ambientes,

02 garagens.

JARDIM RICETTI

03 dormitórios (01 suíte), sala
02 ambientes, piscina, edícula,

02 garagens.

JARDIM RICETTI SANTA MARTA

03 dormitórios (01 suíte), hidromassagem,
armários embutidos, escritório, aquecimento

solar, alarme, 02 garagens.

CONDOMÍNIO ELDORADO

03 dormitórios (01 suíte),
escritório, 02 garagens.

03 dormitórios (01 suíte),
sala 02 ambientes, escritório,

01 garagem.

Có
d:

 1
11

7

Có
d:

 1
07

5

Có
d:

 0
47

1

Có
d:

 0
68

3

Có
d:

 1
16

7

Có
d:

 1
26

6

Có
d:

 0
53

1

Có
d:

 1
28

6

Có
d:

 1
17

2

Có
d:

 1
16

8

Có
d:

 1
14

3

JARDIM
PARAÍSO

Cobertura
03 dormitórios

(02 suítes),
closet´s, 03 salas,
dependência de

empregados,
área gourmet,

elevador,
04 garagens.

CENTRO CENTRO

03 suítes,
hidromassagem,

sala 04 ambientes,
02 garagens.

03 dormitórios
(01 suíte),

hidromassagem,
closet, piscina,
02 garagens.

Cód: 1218 Cód: 0587 Cód: 0989

CA
SA

S

Có
d:

80
9

Có
d:

 0
80

9

03 suítes, hidromassagem,
 sala 02 ambientes, aquecimento

solar, piscina, 05 garagens.
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VENDAS

CA
SA

S

PARQUE FEHR

03 dormitórios (01 suíte), sala
02 ambientes, 02 garagens.

JARDIM HIKARE

03 dormitórios (01 suíte),
hidromassagem, closet,
edícula, 02 garagens.Có

d:
 0

66
3

 C
ód

: 1
15

0

Có
d:

 1
06

0

CONDOMÍNIO PAINEIRAS

Sobrado com 04 dormitórios (01 suíte),
closet, armários embutidos, sala 02

ambientes, 02 garagens.

SANTA MARTA

3 suítes, hidromassagem, sala 03
ambientes, adega, aquecimento solar,

jardim, 06 garagens.

CONDOMÍNIO MONTREAL CONDOMÍNIO MONTREAL

 04 dormitórios (02 suítes), closet,
 sala 02 ambientes, 06 garagens.

BOSQUE SÃO CARLOS JARDIM MACARENGO

03 dormitórios (01 suíte), escritório,
dependência de empregados, piscina,

06 garagens.

JARDIM NOVA SANTA PAULA

03 dormitórios (01 suíte), 03 salas,
piscina, 02 garagens.

PARQUE SABARÁ

03 dormitórios (01 suíte),
closet, despensa, escritório,

02 garagens.

Có
d:

 0
68

6

Có
d:

 0
97

1

Có
d:

 1
06

8

Có
d:

04
44

Có
d:

06
40

Có
d:

04
23

Có
d:

06
26

CONDOMÍNIO ELDORADO

03 dormitórios (01 suíte), closet,
despensa, escritório, depedência de

empregados, 02 garagens. Có
d:

11
42

CONDOMÍNIO ELDORADO

Có
d:

13
05

RESIDENCIAL SAMANBAIA

03 dormitórios (01 suíte), closet, escritório,
hidromassagem, armários embutidos,

quadra esportiva, 02 garagens. Có
d:

13
23

CONDOMÍNIO ELDORADO

03 dormitórios (01 suíte), closet,
despensa, escritório, varanda,

02 garagens. Có
d:

13
04

PARQUE FEHR

03 dormitórios (01 suíte),
sala 02 ambientes,

02 garagens. Có
d:

13
11

04 dormitórios (03 suítes), closet, hidromassagem,
armários embutidos, lareira,  02 salas,

escritórios, piscina, 02 garagens.

03 dormitórios (02 suítes), closet,
hidromassagem, piscina aquecida com

cascata,02 garagens.

03 dormitórios (01 suíte), sala 03 ambientes,
aquecimento solar, 02 garagens.
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