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Iniciamos um novo ano e com ele
programamos novos projetos, novas
metas e carregamos conosco a certeza
de alcançarmos grandes realizações. Por
isso o SECOVI/SC vem até vocês, nesta 40º
edição da Revista da Habitação, com o objetivo de lhe proporcionar novos conhecimentos e mantê-los informados sobre o que está em evidência no mercado imobiliário e condominial.
Do setor condominial trazemos as mudanças nos boletos de
cobrança bancária, que iniciam em março de 2017 e afetam diretamente os condomínios.
O cenário econômico brasileiro passou por um ano turbulento
e diversas mudanças que levaram os investidores a terem cautela,
porém o mercado vem apresentando recuperação visto o último
trimestre de 2016, que apresentou significativas melhoras. Portanto, trazemos na matéria de capa, informações que o mercado imobiliário catarinense tende a apresentar significativas melhoras e a
força que o mesmo possui perante o cenário econômico nacional.
Para complementar, trazemos o cenário do mercado imobiliário, com a avaliação do ano de 2016, nesta pesquisa foram estudadas as cidades consideradas polos da base do sindicato, sendo
elas: Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, Lages e Rio do Sul.
São muitas outras editorias onde você leitor poderá obter informações com uma leitura agradável.
Aproveito para desejar a todos um excelente 2017 e que nesse
ano consigamos progredir em nossas ações, sempre tendo em
mente a importância de executarmos nosso trabalho com ética, excelência e sabedoria.
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IndicadoresEconômicos
Ano

Mês

IPCA

IGP-M
IGPM

INPC

CUB/SC

2017

Janeiro

*

0,64

*

R$1.650,73

2016

Dezembro

0,30

0,54

0,14

R$1644,49

2016

Novembro

0,18

-0,03

0,07

R$1639,37

*Até o fechamento desta edição não foram publicados os índices.
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Abdon Batista, Agrolândia, Agronômica, Água Doce, Águas Mornas, Alfredo
Wagner, Anchieta, Angelina, Anita Garibaldi, Anitápolis, Antônio Carlos, Arroio
Trinta, Atalanta, Aurora, Balneário Arroio do Silva, Balneário Camboriú, Balneário
Gaivota, Balneário Piçarras, Bandeirante, Barra Velha, Bela Vista do Toldo, Bocaina do Sul,
Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Bombinhas, Botuverá, Braço do Trombudo, Brunópolis,
Brusque, Caçador, Calmon, Camboriú, Campo Belo do Sul, Campos Novos, Canelinha,
Capão Alto, Capinzal, Catanduvas, Celso Ramos, Cerro Negro, Chapadão do Lageado, Correia
Pinto, Curitibanos, Dona Emma, Doutor Pedrinho, Ermo, Erval Velho, Fraiburgo, Frei Rogério,
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LAUDÊMIOÉÔNUSDO
VENDEDOR,MESMO
QUEDECLARAÇÃOCOMO
TERRENODEMARINHA
SEJAPOSTERIOR
ÀCONSTRUÇÃODO
EDIFÍCIO.
Recentemente a Quarta Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) decidiu que a responsabilidade pelo pagamento do laudêmio na venda de um apartamento no litoral é do vendedor, mesmo que o terreno tenha sido declarado da União em momento posterior à construção do
prédio. Os ministros deram provimento ao recurso da
construtora, que em segunda instância havia sido condenada a arcar com o laudêmio.
No caso analisado pela turma, um particular adquiriu
da construtora um imóvel em região litorânea. Posteriormente, esse particular cedeu os direitos sobre o imóvel,
mas não conseguiu a documentação necessária para a
transferência devido à falta de pagamento do laudêmio,
valor devido à União pelos ocupantes de imóveis construídos em terrenos de marinha. Segundo os ministros, a situação é comum no litoral brasileiro. A cada transferência
de domínio desses imóveis, um novo laudêmio é devido à
União.
Para o ministro relator do caso, Luis Felipe Salomão, o
caso analisado é peculiar porque, quando o imóvel foi
vendido da construtora para o primeiro proprietário, não
havia registro de que se tratava de imóvel construído em
terreno de marinha. Quando este proprietário vendeu o apartamento, deparou-se com a pendência do pagamento
do laudêmio, equivalente a 5% do imóvel.
O proprietário teve êxito na demanda judicial que condenou a construtora a arcar com o valor, ao fundamento
de que a empresa se comprometera a entregar a escritura
sem pendências ao primeiro comprador. No recurso ao
STJ, a construtora alegou que havia cláusula expressa
transferindo o ônus do laudêmio para o adquirente, bem
04
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como que a modificação na situação do terreno, declarado como de marinha, foi posterior ao negócio jurídico feito com o particular, e que o primeiro comprador assumiu
em contrato todas as obrigações de pagamento de taxas
referentes ao imóvel, desde o momento da compra.

Condição posterior
Para o ministro Luis Felipe Salomão, apesar da particularidade do caso, a construtora só estaria obrigada a arcar
com o pagamento de laudêmio se isso fosse exigido no
momento do negócio jurídico com o primeiro comprador.
Como a discussão é referente à mudança de domínio
do primeiro comprador para o segundo, e a declaração de
que o imóvel estava em terreno de marinha é posterior à
venda inicial, não há como exigir da construtora o pagamento, de acordo com a maioria dos ministros da turma.
O relator destacou que não procede o argumento do
primeiro proprietário de que o imóvel só foi comprado e
vendido porque não era exigido laudêmio na localidade, e
que a responsabilidade seria da construtora por vender
um imóvel que sofreu restrições.
“A responsabilidade de pagamento da taxa de ocupação nasce com a inscrição do terreno de marinha na Secretaria do Patrimônio da União”, afirmou o ministro. “Havendo transferência do aforamento (venda, doação, permuta,
sucessão universal, dentre outras formas), a obrigação pelo recolhimento do laudêmio deve ser daquele que transfere o domínio útil, o enfiteuta, e não do adquirente”, concluiu.
O ministro lembrou que, no momento da venda do

MercadoImobiliário
imóvel feita pela construtora, não havia como prever que
no futuro ele seria classificado como terreno de marinha,
não sendo razoável exigir da construtora o pagamento do
laudêmio.
Fonte: STJ

Entenda as Taxas de Terrenos de Marinha
De acordo com dados da Secretaria de Patrimônio da
União (SPU) quase 500 mil imóveis no país são classificados como terrenos de marinha. De acordo com o Art. 2º
do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, “são terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) metros,
medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do preamar-médio de 1831: a) os situados no
continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés; b) os
que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça
sentir a influência das marés”.
Assim, todo terreno que estiver a 33 metros da preamar média será considerado da União, possibilitando dois
tipos de regime de ocupação:
Regime de ocupação – Nesses casos, os terrenos são
de posse desdobrada. Ou seja, a União é proprietária da
área, como um todo, e ainda pode reivindicar o direito de
uso do terreno quando quiser.
Regime de aforamento – São terrenos em que o morador do imóvel passa a ter um domínio útil sobre o terreno
de marinha. Em linhas gerais, a área fica “repartida” entre
União e morador.

Taxas
Para os ocupantes dos terrenos de marinha são cobradas taxas conforme seu regime de ocupação. Em 2015 foi
publicada a Lei nº 13.240/2015 que alterou os valores das
taxas recorrentes dos Terrenos de Marinha: Ocupação, Foro e Laudêmio.

De acordo com a Lei a taxa de ocupação de terrenos da
União será de 2% (dois por cento) do valor do domínio
pleno do terreno, excluídas as benfeitorias, anualmente atualizado pela Secretaria do Patrimônio da União e a taxa
de Laudêmio, será de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do domínio pleno do terreno, excluídas as benfeitorias.
A lei estabelece também que a União repassará 20%
(vinte por cento) dos recursos arrecadados por meio da
cobrança de taxa de ocupação, foro e laudêmio aos Municípios e ao Distrito Federal onde estão localizados os imóveis que deram origem à cobrança.
Segundo dados da Secretaria do Patrimônio da União
entre os meses de janeiro e novembro de 2016 a União arrecadou só com as taxas de laudêmio, foro e ocupação o
valor de R$ 404.134.235,93 (quatrocentos e quatro milhões, cento e trinta e quatro mil, duzentos e trinta e cinco
e noventa e três centavos). Em Santa Catarina o valor foi de
R$ 44.473.484,15 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro e
quinze centavos).

Em tramitação
De acordo com informações divulgadas pela Agência
Senado, há várias iniciativas relacionadas aos terrenos de
marinha em tramitação no Senado. O PLS 342/2015, do
senador licenciado José Serra (PSDB-SP), isenta da cobrança
de certas taxas os imóveis arrendados da União em área
urbana — o que inclui os terrenos de marinha. Encontrase na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
Duas propostas de emenda à Constituição tratam da
possibilidade de venda dos terrenos de marinha. São elas
a PEC 56/2009, de Crivella, e a PEC 50/2015, de Romero Jucá (PMDB-RR).
Outra proposta, a PEC 71/2013, de Ricardo Ferraço,
deixa claro a exclusão das ilhas costeiras, sede de municípios, do rol de bens da União.
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MUDANÇASNOS
BOLETOSDECOBRANÇA
BANCÁRIAINICIAMEM
MARÇODE2017E
AFETAMDIRETAMENTE
OSCONDOMÍNIOS.
A FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) determinou através da emissão do Comunicado FB-015/2015, que
a partir de março de 2017, os boletos de cobrança bancária deverão obrigatoriamente ser registrados pelo beneficiário no banco emitente. Ou seja, nenhum boleto
bancário poderá ser emitido sem a vinculação do pagador
com CPF para pessoas físicas e CNPJ para as pessoas jurídicas, como ocorre ultimamente.
A circular Nº 3.656/2013 emitida pelo Banco Central do
Brasil, estabeleceu uma lacuna de 4 anos para a alteração
decisiva que visou basicamente padronizar os boletos deixando-os com uma linguagem mais simples.

As principais mudanças referentes à emissão dos boletos com registro são as seguintes:
O termo “CEDENTE” passa a se chamar “Beneficiário”;
Ÿ O termo “SACADO” passa a se chamar “PAGADOR”.
Ÿ

Os boletos devem conter obrigatoriamente:
Nome e CPF ou CNPJ do beneficiário;
Ÿ Endereço do beneficiário;
Ÿ Nome e CPF ou CNPJ do pagador;
Ÿ Valor e data de vencimento. (Não será mais permitido
gerar boleto sem valor e sem data de vencimento.).
Ÿ

Conforme o cronograma a seguir, o Banco Central vem
gradualmente praticando as alterações previstas na circu-

Imagem: Banco de Imagens Secovi/SC.

lar, que necessariamente precisam de readequações por
parte dos condomínios, a fim de evitar problemas no recebimento das taxas condominiais.

Cronograma de transição adotado pelo
banco central
Data

Ação Bancária

Cessar a oferta da Cobrança sem Registro para novos clientes e atuais.
Início da operação da base centralizaAgosto/2015
da de beneficiários.
Término da migração das carteiras de
Dezembro/2016 Cobrança sem Registro para registradas.
Início da operação da base centralizaJaneiro/2017
da de títulos conforme Circular 3.656/13
Junho/15

Esta determinação traz impacto administrativo direto
para os síndicos e administradores condominiais, visto a
necessidade dos condomínios em manter um registro de
condôminos sempre atualizado, evitando a eventual possibilidade de não se emitir o boleto da taxa condominial
ao condômino pagador, em virtude da obrigatoriedade
da vinculação do CPF do condômino no boleto, e os bancos certamente irão rejeitar o pagamento caso todas as
instruções não estejam completas.
Diante desta mudança os condomínios terão dificuldades com os boletos para inquilinos e proprietários, devido
as diferentes taxas a serem vinculadas nos boletos. Visto
que os inquilinos podem exigir que seu CPF conste no bo07
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leto, e por outro os proprietários que também tem interesse em ter seus dados vinculados no boleto para efeito
de informação junto ao imposto de renda. Portanto, os
condomínios terão que gerar um boleto da taxa condominial para o inquilino referente às despesas ordinárias, e
outro boleto de taxas extras, referentes às benfeitorias para o proprietário.
Outra implicação será a atualização cadastral completa
dos condôminos, que em sua maioria não dão atenção a
este item. Uma alternativa viável, para solucionar a falta de
informação, seria o requerimento das certidões de ônus
reais junto ao cartório de registro de imóveis da região,
que possibilita ao síndico a informação dos documentos
pessoais dos proprietários, viabilizando a cobrança registrada, porem isto implica em custos para o caixa do condomínio.
O apoio técnico das administradoras e empresas de assessoria contábil aos síndicos e condomínios, será de suma importância principalmente na adoção de medidas
administrativas cadastrais preventivas que possibilitem o
cadastramento antecipado das informações dos condôminos com exatidão. Uma assessoria profissional personalizada e presente evitarão eventuais problemas na emissão dos boletos e principalmente na possível perda de
arrecadação futura apenas por falta de organização e
planejamento estratégico para lidar com a mudança.

Sobre o parecer da FENABRAN

zembro/2016, para que, a partir de 2017, a “Nova Plataforma” esteja em pleno funcionamento.

A implantação da referida plataforma
observará o seguinte cronograma:
Faixa de valor

Data de início
de validação

Igual ou superior a R$ 50.000,00
Entre R$ 49.999,99 e R$ 2.000,00
Entre R$ 1.999,99 e R$ 1.000,00
Entre R$ 999,99 e R$ 500,00
Entre R$ 49.999,99 e R$ 2.000,00
Entre R$ 1.999,99 e R$ 1.000,00

13.3.2017
8.5.2017
10.7.2017
18.9.2017
23.10.2017
11.12.2017

“Basicamente o principal benefício da implantação da
2ª fase é o fato de o pagador de um boleto vencido não
precisar mais ir até o banco emissor quitar seu débito.
Com a “Nova Plataforma”, será possível pagar um boleto
vencido em qualquer agência bancária,” conforme parecer da FENABRAN.

Vantagens com a Cobrança Registrada
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

A mudança ocorreu em parceria com a FENABRAN e a
rede bancária, na qual desenvolvera uma “Nova Plataforma da Cobrança”, com o intuito de modernizar o sistema
de boletos de pagamento (cobrança bancária), trazendo
maior segurança e agilidade para todos. Sendo que alguns procedimentos foram iniciados e concluídos até de-
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Ÿ

Gestão da carteira (sabe quem pagou, o que pagou e
quando pagou);
Conciliação e relatórios de gestão;
Maior segurança e entrega eletrônica por meio do DDA
– Débito Direto Autorizado;
Uso dos boletos como lastro em operações de crédito
(Sujeito a análise e aprovação de crédito);
Maior comodidade, pois permite o pagamento vencido em qualquer banco pelo DDA ou pela atualização
do boleto no site do banco emissor.
Fontes: FENABRAN; Sindiconet.

Legislação

OAssociado

PERGUNTA

?

AassessoriajurídicadoSECOVI/SC

RESPONDE
1) O condomínio pode ser equiparado
a consumidor?
De acordo com o CDC, existem duas espécies de consumidor. O consumidor direto, aquele disposto no art. 2º
do CDC como destinatário final de um produto ou serviço.
E consumidor por equiparação.
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se ao consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja
intervindo nas relações de consumo.
Em recente julgamento (Resp. nº 1560728 / MG) o STJ
se posicionou favorável em processo demandando por
condomínio contra uma construtora. Para os ministros da
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), disputas entre um condomínio de proprietários e empresas podem caracterizar relação de consumo direta, o que possibilita a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(CDC) para resolver o litígio.
O Ministro relator do caso, Paulo de Tarso Sanseverino,
entende que o conceito de consumidor previsto no CDC
deve ser interpretado de forma ampla. Para ele, o condomínio representa cada um dos proprietários, e a ação busca proteger esses proprietários.
O magistrado afirmou que tal restrição não faz sentido.
“Ora, se o condomínio detém legitimidade para defender
os interesses comuns dos seus condôminos, justamente
por ser constituído da comunhão dos seus interesses (artigo 12, inciso IX, do CPC/73; artigo 75, inciso XI, do NCPC),
não se pode restringir a tutela legal colocada à sua disposição pelo ordenamento jurídico”, explicou.
Vejamos a ementa do julgado:
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RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA ENVOLVENDO CONDOMÍNIO DE ADQUIRENTES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. [...] 2. Aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes
de edifício em construção, nas hipóteses em que atua
na defesa dos interesses dos seus condôminos frente à
construtora/incorporadora. 3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja
intervindo na relação de consumo. [...] 5. Possibilidade
de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII,
do CDC. 6. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do
ônus da prova (art. 373, § 1º, do novo CPC). 7. Precedentes
do STJ. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. STJ. 3ª TURMA.
Resp. nº 1560728 / MG) RELATOR : MINISTRO PAULO DE
TARSO SANSEVERINO. DJ 18/10/2016.
A decisão é benéfica aos condomínios ao equipará-los
a consumidor, por muitos fatores: procedimento aplicado
a processos que envolvam relação de consumo, com facilitação de acesso à justiça, já que existe a possibilidade de
inversão de ônus da prova ao fornecedor que é quem possui mais capacidade técnica e econômica frente ao consumidor; ainda a dilação de prazos prescricionais e decadenciais ao consumidor; a responsabilidade objetiva do fornecedor, salvo quando profissional liberal; reconhecimento de vulnerabilidade técnica, econômica, financeira e jurídica, entre outros.
A legislação consumerista pode ser aplicada aos condomínios nas relações com construtoras, incorporadoras,
fornecedores em geral, prestadores de serviços, como as-

Legislação
sistência técnica de elevadores e segurança, e inclusive como usuários de serviços públicos, tais como energia elétrica, gás, água e esgoto.
Entretanto, o Código de Defesa do Consumidor não se
aplica às relações estabelecidas entre condomínio e condômino, pois não há relação de consumo, e sim de convivência condominial onde se aplica a legislação comum,
especialmente o Código Civil.

2) Receita Federal recua em relação a
documentos necessários para abertura
de CNPJ pelos condomínios edilícios.
Anexo VIII COCAD 19/01/2017
Consoante Instrução Normativa RFB Nº 1634, de
06/05/2016, Anexo VIII, inicialmente alterado em
29/07/2016 pelo ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COCAD
Nº 3, os condomínios estavam obrigados a apresentar
Convenção do condomínio registrada no RI, acompanhada da ata de assembleia de eleição do síndico, registrada

no RTD para solicitação de abertura de CNPJ, o que não
encontrava respaldo legal na legislação, contudo,
conforme publicação no DOU-1 de 23/01/2017 (Ato Declaratório Executivo COCAD n. 3 de 19/01/2017) a Receita
Federal voltou a dar a possibilidade de o condomínio apresentar a Convenção do condomínio registrada no RI e
ata de assembleia de eleição do síndico registrada no RTD;
OU a certidão emitida pelo RI que confirme o registro do
Memorial de Incorporação do condomínio, acompanhada
da ata da assembleia que deliberou sobre a inscrição no
CNPJ e da ata da assembleia de eleição do síndico, ambas
registradas no RTD para inscrição e abertura de CNPJ junto
ao órgão.
O cadastro no CNPJ é essencial aos condomínios para
contratação de funcionários, emissão e recebimento de
nota fiscal, abertura de conta em bancos, realização de
compras junto a fornecedores, pagamento de prestadores
de serviços, há uma enorme gama de atividades que somente são possíveis se existe a inscrição regular.
AndréHenriqueBräscher(OAB/SC16.242)
MorganaSchoenaudaSilva(OAB/SC34.633)
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Entrevistacom
RAIMUNDOCOLOMBO,
Governadorde
SantaCatarina.
Secovi/SC: O ano de 2016 foi um ano turbulento para a economia brasileira, refletindo em todos os estados do
Brasil. Quais foram as estratégias do Governo para minimizar os efeitos da crise?
Raimundo Colombo: A crise de 2016 evidenciou Santa Catarina como um Estado mais preparado do que a maioria para
enfrentar tempos difíceis. Mantivemos o compromisso de
não elevar impostos e conseguimos saldar em dia os salários
dos servidores. Tudo isso sem parar os investimentos em obras e programas socioeconômicos. A reforma da previdência e a renegociação da dívida com a União foram pontos cruciais para este resultado.
Nosso desafio constante é manter a economia dinâmica e
aquecida. Para isso, em vez de inflar a pesada carga tributária,
Santa Catarina optou em reforçar sua política de apoio a novos empreendimentos. O reflexo dessa política de apoio a novos negócios está no índice de desemprego, que em 2016 várias vezes apareceu como o menor do país.
Diante da crise no mercado interno, é preciso estar atento
também ao cenário internacional. E nesse sentido, estamos
buscando investir fortemente no ganho das exportações, com
destaque para o agronegócio. A carne suína catarinense, por
exemplo, é reconhecida internacionalmente por sua qualidade diferenciada, já atendendo mercados exigentes como o Japão e os Estados Unidos. E agora em 2017 devem iniciar os
embarques para a Coreia do Sul, uma vitória que vai refletir em
maiores ganhos para toda a cadeia produtiva.
Secovi/SC: Apesar do cenário turbulento em 2016, Santa
Catarina se manteve em 3º lugar no ranking de competitividade dos Estados, a que o senhor atribui essa posição?
Raimundo Colombo: Indicadores como esse, que nos orgulham muito, refletem a eficiência das medidas do Estado para
amenizar o impacto da crise econômica em Santa Catarina,
como a qualificação do gasto público e o já citado trabalho
para atrair novos empreendimentos. O equilíbrio fiscal e a
qualidade dos nossos serviços estão sendo reconhecidos. É
claro que esperamos que a economia melhore daqui para
frente para evoluirmos ainda mais. Vamos continuar trabalhando para isso.
Secovi/SC: A reforma previdenciária é um tema que está
sendo bastante discutido e dividindo muitas opiniões.
Qual seu posicionamento a respeito?
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Raimundo Colombo: A reforma previdenciária é mais do que
necessária, é urgente. Em Santa Catarina, já conseguimos alguns avanços importantes. Tiramos do papel a reforma da
previdência aprovada em 2015 com o objetivo de reduzir o
déficit previdenciário. Duas leis mudaram o modelo catarinense. Uma elevou a contribuição dos servidores de 11% para
14% e do Estado de 22% para 28%, de forma gradual, até
2018. Essa medida já vem gerando economia efetiva aos cofres públicos. A outra criou uma fundação de previdência
complementar, a SCPrev, que entrou efetivamente em funcionamento no final de 2016. Mas mais mudanças ainda são necessárias. É um tema polêmico, difícil, mas que precisa ser encarado com coragem porque a revisão do modelo nacional é
fundamental.
Secovi/SC: Com a temporada de verão, Santa Catarina se
mobiliza para receber milhares de turistas. Pensando na
segurança da população, o Governo Catarinense articulou a Operação Veraneio. Como está sendo avaliada essa
operação?
Raimundo Colombo: Estamos com a maior Operação Veraneio já realizada, com mais de oito mil profissionais envolvidos. É uma ação de custo elevado, mas fundamentalmente
necessária para promover segurança e bem-estar nas pessoas. O turismo já representa quase 13% do PIB de Santa Catarina, e diante da crise, vai ajudar a economia, principalmente
com a geração de empregos, oportunidades e arrecadação
para os cofres públicos. Também estamos comemorando o
bom desempenho da Celesc e da Casan nessa temporada,
sem problemas de falta de energia ou água.

Entrevista

Secovi/SC: O turismo de eventos possui grande relevância
para o desenvolvimento econômico do estado. Para estimular ainda mais esse setor, está sendo construído o Centro de Eventos de Balneário Camboriú, um projeto que está se tornando viável com a união de recursos dos governos federal, estadual e municipal. Como está a programação de conclusão da obra deste empreendimento? Quais
as expectativas após o lançamento do Centro de Eventos
para região?
Raimundo Colombo: Essa é uma obra que vai transformar a
região. Já temos sucesso a cada ano com a temporada de verão, com hotéis e pousadas lotadas. Com o centro de eventos,
vamos ajudar muito a promover o turismo também em outras
épocas do ano, quando parte da fantástica estrutura hoteleira
da região fica ociosa. O turismo de eventos é um grande mecanismo para impulsionar a economia local durante todo o
ano. Estamos construindo esse novo espaço em parceria com
o governo federal. A obra da está com mais de 40% executada,
na fase de finalização da implantação da estrutura metálica e início da colocação da estrutura de alumínio. Nossa meta é entregar o novo espaço neste ano de 2017.

tico, com sinais de retomada devendo aparecer apenas no segundo semestre. Mas, mais uma vez, vamos encarar tudo com
coragem e ousadia. Temos expectativa de uma grande temporada de verão para nos ajudar. A arrecadação segue em níveis muito baixos. E toda a eficiência exigida na gestão ao longo de 2016 vai ter que ser ainda maior nos próximos meses.
Trata-se de um trabalho constante para amenizar o máximo possível os impactos da crise econômica nacional na vida
dos catarinenses. Nosso desafio é garantir a oferta de emprego e assegurar a qualidade na prestação de serviços essenciais
em áreas como educação, saúde e segurança, cada vez mais
demandadas diante da migração de clientes de instituições
privadas para a rede de serviços públicos.
Em 2016, mesmo diante de todas as adversidades registradas, fechamos o ano com as contas em dia. Isso, por si só, já é
uma grande vitória. Não foi fácil. Foi uma conquista só possível diante do esforço de muitos, do controle rigoroso dos gastos públicos, de uma ótima temporada de verão, do empenho
do poder público e de empresários ousados para manter o
bom ritmo nos investimentos e, com isso, o nível de emprego.
Estamos trabalhando para repetir o desempenho em 2017.

Secovi/SC: Santa Catarina possui uma diversidade econômica bastante acentuada. Quais os setores que hoje mais
se destacam na economia catarinense?
Raimundo Colombo: Essa diversidade econômica é justamente um dos grandes trunfos de Santa Catarina. É mais difícil
uma crise atingir diferentes setores ao mesmo tempo. Agora,
com o cenário de retração nacional, os setores tradicionalmente exportadores têm ganhado impulso, como o agronegócio. E outros segmentos, que não exportavam muito, agora
encontram oportunidade para aumentar presença no comércio internacional.

Secovi/SC: Quais os principais projetos do Governo do Estado que estão programados para serem executados em
2017?
Raimundo Colombo: Manter o ritmo de investimentos é essencial para garantir a qualidade dos serviços e dinamizar a economia com obras por todo o Estado. Estamos com muitas
obras em todas as regiões de SC. E com isso, ao mesmo tempo, promovemos melhoras na infraestrutura, dinamizamos a
economia e geramos emprego e renda.
Também estamos organizando a segunda edição do Fundo de Apoio aos Municípios (Fundam). Na primeira edição,
mais de R$ 605 milhões em investimentos foram destinados
as 295 prefeituras de Santa Catarina.
E vamos prosseguir aprimorando a eficiência da nossa
gestão. Mesmo que isso tenha consumido boa parte do nosso
tempo, o esforço tem que continuar. A sensação do dever
cumprido é uma das maiores recompensas para um gestor,
mas sabemos que ainda há muito por fazer. Acredito que
2017 tem tudo para ser o ano para colocar o trem nos trilhos.
Mas para isso, é preciso urgência também em reformas nacionais para proteger a economia do país, como a da previdência,
a reforma política e a reforma trabalhista.

Secovi/SC: O Secovi/SC representa uma cadeia de segmentos voltados para o setor da habitação, entre eles o
mercado imobiliário, responsável por impulsionar significativamente a economia do estado. Como o senhor avalia
o desenvolvimento deste setor em Santa Catarina?
Raimundo Colombo: No posto de governador, percorremos
toda Santa Catarina, visitamos todos os municípios, e percebemos claramente que o Estado está crescendo. Dados do
IBGE divulgados em meados de 2016 mostram tivemos a sexta maior taxa de crescimento entre os estados brasileiros em
relação ao ano anterior (1,3% de crescimento, alcançando
uma população de 6.910.553 habitantes). E isso tem reflexo
direto no setor imobiliário, o que contribuiu para movimentar
toda a economia, um crescimento que gera emprego e renda.
Da nossa parte, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade
diante demanda por serviços sociais, infraestrutura e mobilidade. Mas encarar desafios como estes é algo fundamental
para crescermos com sustentabilidade.
Secovi/SC: Quais são as previsões para a economia do Estado para 2017? Podemos esperar melhorias significativas?
Raimundo Colombo: O início do ano ainda será bastante crí-

Secovi/SC: Fique à vontade para incluir a informação que
achar pertinente.
Raimundo Colombo: O desafio continua. Não sinto uma significativa retomada do crescimento em curto prazo, então é
fundamental manter o equilíbrio fiscal que é indispensável para proteger a sociedade. É preciso buscar ainda mais integração no compromisso de economizar, cortar desperdícios e ser
ainda mais eficiente. Temos uma crise econômica profunda no
país e é preciso estar consciente desta situação e dos desafios
que teremos. Mas com a colaboração de todos, tenho certeza
de que é possível superar todos estes desafios.
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Imagem: Freepik.

AFORÇADOMERCADOIMOBILIÁRIO:a
valorizaçãodosetornoestadocatarinense.
O cenário econômico brasileiro, atual, indica leves mudanças para 2017. Mesmo diante de uma economia complicada que o ano de 2016 apresentou, tendo o PIB de exportação e importação em queda, atualmente é possível
perceber que há mudanças em alguns indicadores.
Conforme o resultado do IBGE, o cenário econômico
nacional de 2016 apresentou certa contenção nos preços,
sendo que a inflação fechou o ano em 6,29%, abaixo de
2015 que foi de 10,67%. Ainda que exista uma retração do
consumo, dois dados relevantes sugerem melhoras do
mercado, segundo avaliação do Fundo Monetário Internacional - FMI, para 2017 o PIB nacional deve apresentar
um crescimento de 0,2%, enquanto, o Banco Mundial –
BIRD, anuncia que a economia brasileira crescerá em torno de 0,5%, neste ano.
Mesmo após um ano turbulento e apesar das dificuldades, no último trimestre de 2016, pesquisas apontam
um maior número de transações de compra e venda no
mercado imobiliário nacional, isto devido à estabilidade
nos valores ofertados, deste modo o setor tende cada vez
mais se fortalecer.
E mesmo diante dos desafios do mercado nacional, no
qual vários setores estão reduzindo investimentos e expectativas de crescimento, o estado de Santa Catarina fechou 2016 em 3º lugar no ranking de competitividade dos
estados, no qual avalia a evolução dos estados brasileiros.
Ainda com saldo positivo, dados do IBGE apresentados
em 2016, elencaram Santa Catarina com a sexta maior taxa
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de desenvolvimento entre os estados brasileiros, em relação ao ano anterior.
Obviamente que a economia catarinense também sofre reflexos do atual cenário econômico do país, o setor do
mercado imobiliário sofreu impactos financeiros durante
o ano de 2016, porém conseguiu agregar positivamente
na economia do estado. Nos últimos anos, o mercado catarinense vem apresentando grande desempenho econômico a nível nacional, um dos fatores com maior relevância foi o aporte das multinacionais no estado, que agregaram vantagens ao mercado econômico estadual.
Assim como as companhias catarinenses que vêm apresentando uma resistência à desaceleração do consumo
em relação ao país, devido a uma economia dinâmica,
competitiva e internacionalizada.
Atualmente, Santa Catarina é conhecida por sua forte
diversidade econômica, fundamentada principalmente na
agricultura, indústrias, sendo considerado o quarto maior
parque industrial do país, além da diversidade de segmentos do mercado espalhados por todo o estado, reforçando
o empreendedorismo catarinense. Em se tratando de economia, não se pode deixar de citar a atividade turística e o
mercado imobiliário, que são fortes propulsores da economia catarinense.
Em recente análise realizada pelo Departamento de
Pesquisa do Secovi/SC, na qual foi estudado o cenário do
mercado imobiliário do ano de 2016, das cidades de Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, Lages e Rio do Sul, cida-
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des consideradas polos da base territorial do sindicato, foi
possível observar que a variação do valor médio do m², apresentou uma média geral de 6,49%, levemente acima da
inflação do período, fechando o ano positivamente para o
mercado.
Ainda com base na pesquisa realizada os resultados da
maioria das cidades apresentaram variação aproximada à
inflação, destacando Itajaí com a maior valorização do período, ou seja, de modo geral as cidades apresentaram um
crescimento nos valores ofertados do m² apenas inflacionário, com ganho real mínimo, mas mantendo a valorização. Destaque também para a cidade de Rio do Sul que
apresentou valorização abaixo da inflação.
Conforme o presidente do Secovi/SC, Sérgio Luiz dos
Santos “esses dados demonstram, que apesar da estagnação econômica, onde os profissionais do setor e investidores estão operando com cautela, ainda existe um crescimento positivo do mercado imobiliário, demonstrando
que o setor possui solidez” comenta.
Visto que o cenário do mercado imobiliário catarinense
de 2016 sofreu oscilações e apresentou leves quedas de
valores, contudo ainda houve valorização nos índices do
setor de compra, venda e locação. Comparando o cenário
do mercado imobiliário catarinense com a economia na-

cional, ele se apresenta a níveis positivos, porém o rendimento exigido ao longo de 2016 terá que ser maior em
2017, de modo a amenizar constantemente os impactos
que se apresentam no decorrer dos últimos anos, para que
não haja reflexos fortes no mercado econômico catarinense.
Para o ano de 2017, há previsões de moderadas melhoras, apesar das dificuldades enfrentadas em 2016, o mercado esta precavido nos investimentos realizados, além
dos financiamentos que tiveram uma redução devido ao
aumento das taxas de juros, a perspectiva é que este ano
haja recuperação econômica, o que poderá refletir na geração de empregos, aumento da produtividade, do PIB e
diminuição das taxas dos juros.
Visto as perspectivas e do mercado apresentar instabilidade, se deve estar atento às possíveis mudanças, sendo
que 2017 já sugere sinais de recuperação econômica, e retomadas devem aparecer apenas no segundo semestre,
conforme economistas.
Confira na página a seguir dados detalhados sobre o
cenário do mercado imobiliário de 2016.
Fonte: Cenário do Mercado Imobiliário Secovi/SC – anuário 2016; IBGE;
G1; Ranking de Competitividade.
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Pesquisa

CENÁRIODO

MERCADOIMOBILIÁRIO
ANUÁRIO2016
O Departamento de Pesquisa do Secovi/SC analisou o
cenário do mercado imobiliário das cidades de Balneário
Camboriú, Itajaí, Itapema, Lages e Rio do Sul, cidades consideradas polos da base territorial do sindicato, portanto
foi possível apresentar um estudo do valor médio do m²
dos imóveis novos e usados ofertados para venda durante
o ano de 2016.
Conforme o resultado do IBGE, o cenário econômico
nacional de 2016 apresentou certa contenção nos preços, em que a inﬂação fechou o ano em 6,29%, abaixo da
inﬂação de 2015 que foi de 10,67%. Considerando todos
os impactos econômicos que inﬂuenciaram o cenário imobi-

liário durante 2016, realizou-se uma pesquisa da variação
do valor médio do m² com a inﬂação, na qual apresentou
uma média geral de 6,49%, levemente acima da inﬂação
do período.
De acordo com os resultados, se observou que a maioria das cidades apresentaram variação aproximada a inﬂação, destacando apenas a cidade de Itajaí pela maior
valorização do período, ou seja, de maneira geral as cidades apresentaram um crescimento nos valores ofertados
do m² apenas inﬂacionário, com ganho real mínimo contudo mantendo a valorização. Destaque também para
Rio do Sul, que apresentou valorização abaixo da inﬂação.

Gráﬁco 01: Comparação da variação 2016 com a inﬂação. Fonte: Departamento de Pesquisa Secovi/SC e IBGE (Índice Inﬂação).

PESQUISAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO
O Departamento de Pesquisa do Secovi/SC avalia o Mercado Imobiliário de Santa Catarina
e fornece análises conforme a sua necessidade.

Consulte-nos: (47) 3367-1985 pesquisa@secovi-sc.com.br
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BalneárioCamboriú
Analisando os imóveis ofertados para venda em Balneário Camboriú, houve uma valorização no ano de 2016,
se mantendo conforme a inﬂação anual. Considerando os
resultados por categoria de imóveis, o tipo que mais valorizou no período foi o “Apartamento com dois dormitórios”, que em janeiro (2016) a oferta do m² era de R$ 5.572,19
e dezembro (2016) o valor anunciado foi de R$ 6.119,58 o
m², obtendo um aumento de 9,82%.
Se analisarmos o ano de 2015, veremos que a inﬂação
foi de 10,67% e a variação média do tipo de imóvel “Apartamento” em Balneário Camboriú, foi de 8,3%, enquanto
os imóveis em geral foram de 9,16%, ou seja, abaixo da inﬂação do período. Comparando estes dados com os resultados apresentados em 2016, se observou que Balneário
Camboriú valorizou 6,85%, levemente acima da inﬂação
deste ano, de 6,29% (IPCA).
Em relação aos bairros, a análise do valor do m², apresentou uma valorização média de 4,31%, com destaques
para as regiões da Barra Sul, Barra Norte e Ariribá.
Tipo de Imóvel
Apartamento 1 dorm.
Apartamento 2 dorm.
Apartamento 3 dorm.
Apartamento 4 dorm.
Casa Alvenaria 2 dorm.
Casa Alvenaria 3 dorm.
Casa Alvenaria 4 dorm.

Janeiro
5.486,38
5.572,19
8.359,56
10.768,83
4.293,78
4.653,14
4.490,25

Dezembro (%) 2016
5.779,07
5,33%
9,82%
6.119,58
6,02%
8.863,19
11.695,51 8,61%
4.654,36
8,40%
4.883,29
4,95%
4,80%
4.705,81

Quadro 01: Valor médio do m² dos imóveis residenciais ofertados para venda em
Balneário Camboriú – (Novos-Usados). Fonte: Departamento de Pesquisa Secovi/SC.
*Margem de erro 10% para mais ou para menos.

Em relação à locação anual de imóveis, os resultados
da análise apresentou uma variação média do aluguel de
3,92% em 2016, com destaque para o tipo “Apartamento
com três dormitórios”, que em janeiro era ofertado por R$
3.306,79 o m² e em dezembro passou a R$ 3.793,93 m²,
tendo um aumento de 14,73%, portanto apresentando
um aumento no valor médio do aluguel ofertado. Enquanto a “Sala Comercial” teve um leve avanço com 2,12%. Já
os “Apartamento de dois dormitórios”, tiveram o valor ofertado em janeiro por R$ 2.111,11 e em dezembro passou
a média de R$ 2.003,33, tendo uma redução -5,11%.
Em um comparativo, observa-se que a variação do ano
do IGP-M, indicador que é utilizado para o ajuste do aluguel, ﬁcou em 7,19%, ou seja, o valor do aluguel valorizou
abaixo deste indicador. Notou-se, também, um aumento
amostral de 24% nas ofertas de imóveis disponíveis para
locação no período.
Região
Ariribá
Barra Norte
Barra Sul
Beira Mar
Centro
Municípios
Nova Esperança
Pioneiros
Praia dos Amores
Vila Real

Janeiro
3.283,73
8.333,00
9.869,74
13.303,44
7.474,91
3.933,29
2.973,32
7.766,76
5.681,33
3.713,82

Dezembro
3.653,10
9.259,12
11.420,12
14.137,69
7.677,93
3.728,32
2.972,94
8.138,48
5.349,35
3.799,58

(%) 2016
11,25%
11,11%
15,71%
6,27%
2,72%
-5,21%
-0,01%
4,79%
-5,84%
2,31%

Quadro 02: Valor médio do m² ofertado para venda por bairro – (Novos-Usados). Fonte:
Departamento de Pesquisa Secovi/SC. *Margem de erro 10% para mais ou para menos
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ITAJAÍ
Com destaque entre as cidades estudadas no ano de
2016, a cidade de Itajaí apresentou a maior variação nos
valores os imóveis.
Avaliando os resultados das vendas de imóveis da cidade de Itajaí, pelo tipo de imóvel, a categoria que mais
valorizou no período foi a “Casa de Alvenaria com dois
dormitórios”, que em janeiro sua oferta era de R$ 2.652,12
e em dezembro o valor ofertado foi de R$ 3.064,65.
Realizando uma análise dos dados de 2015, a variação
média dos apartamentos foi de -0,80%, e no geral, os imóveis residenciais no período apresentaram uma queda de
3,99%. Comparando com 2016, observou-se uma recuperação, em que o percentual de variação foi de 10,35%, ou
seja, valorizou 4,06% acima da inﬂação.
Em relação às ofertas dos imóveis por região, de Itajaí,
os bairros que se destacaram, foram: o Centro com 12,18%
e o bairro Praia Brava com 8,61%.
Em relação à locação de imóveis, de acordo com os reTipo de Imóvel
Apartamento 1 dorm.
Apartamento 2 dorm.
Apartamento 3 dorm.
Casa Alvenaria 2 dorm.
Casa Alvenaria 3 dorm.
Casa Alvenaria 4 dorm.

Janeiro Dezembro (%) 2016
5.963,97
4.326,22
6.782,11
2.652,12
2.860,96
3.365,45

6.601,40
4.902,62
7.147,05
3.064,65
3.194,38
3.551,06

10,69%
13,32%
5,38%
15,55%
11,65%
5,52%

Quadro 03: Valor médio do m² dos imóveis residenciais ofertados para venda – (NovosUsados). Fonte: Departamento de Pesquisa Secovi/SC. *Margem de erro 10% para mais
ou para menos

sultados da análise de 2016, nota-se que em geral houve
oscilação nos valores de aluguel, resultando em uma leve
valorização de 2,02%. O tipo “Sala Comercial” apresentou
uma valorização de 8,32%, porém o tipo “Apartamento
com três dormitórios” apresentou queda no valor do aluguel de 8,71%. Em um comparativo, com a variação no
ano do IGP-M, ﬁcou em 7,19%, portanto apenas o valor do
aluguel da “Sala Comercial” valorizou acima do indicador.
Analisando as ofertas houve uma queda amostral de
26% nas ofertas de imóveis disponíveis para locação no
período.
Região
Cabeçudas
Carvalho
Centro
Cordeiros
Dom Bosco
Espinheiros
Fazenda
Murta
Praia Brava
Ressacada
São João
São Judas
São Vicente
Vila Operária

Janeiro Dezembro (%) 2016
4.483,95 4.666,05
4,06%
3.436,83 3.327,98
-3,17%
5.152,63 5.780,15 12,18%
2.834,16 3.038,39
7,21%
3.803,51 3.234,39 -14,96%
1.998,26 2.022,27
1,20%
5.145,81 5.464,21
6,19%
2.046,55 1.849,71
-9,62%
8.040,40 8.732,31
8,61%
4.223,25 3.906,06
-7,51%
3.654,38 3.736,61
2,25%
3.665,70 3.683,06
0,47%
2.904,89 3.021,22
4,00%
7,25%
4.810,43 5.159,35

Quadro 04: Valor médio do m² ofertado para venda por bairro – (Novos-Usados). Fonte:
Departamento de Pesquisa Secovi/SC. *Margem de erro 10% para mais ou para menos

ITAPEMA
A cidade de Itapema apresentou uma valorização média no mercado imobiliário no ano de 2016.
Considerando os resultados por categoria de imóveis,
o tipo que mais valorizou no período foi o “Terreno com
metragem entre 1.001 m² a 5.000 m²”, que em janeiro este
tipo de imóvel foi ofertado por R$ 495,31 e dezembro o
valor ﬁcou em R$ 590,13.
Tipo de Imóvel
Apartamento 2 dorm.
Apartamento 3 dorm.
Apartamento 4 dorm.
Terreno 1 (até 500 m²)
Terreno 2 (de 501 m²
a 1.000 m²)
Terreno 3 (de 1.001 m²
a 5.000 m²)

Janeiro Dezembro (%) 2016
9,53%
4.092,31 4.482,33
4.803,88 5.307,89 10,49%
5.750,50 6.314,24
9,80%
0,68%
910,34
916,53
777,15

673,91

-13,28%

495,31

590,13

19,14%

Quadro 05: Valor médio do m² dos imóveis ofertados para venda – (Novos-Usados).
Fonte: Departamento de Pesquisa Secovi/SC. *Margem de erro 10% para mais ou para
menos
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Analisando 2015, a variação média de Itapema dos
apartamentos foi de 4,18%, e a dos imóveis residenciais,
em geral, a variação média no período foi de 3,26%, ou seja, abaixo da inﬂação. Em 2016 os imóveis de Itapema valorizaram 6,04% de acordo com a inﬂação.
Para a análise do valor médio do m² dos bairros, podese observar Itapema apresentou uma valorização média
de 18,71%, com os destaques nas regiões do Centro - Beira Mar e Meia Praia - Beira Mar que apresentaram maior
valorização no período.
Região

Janeiro Dezembro (%) 2016
Meia Praia - Beira Mar 7.595,07 9.958,83 31,12%
6.276,51 7.932,02 26,38%
Centro - Beira Mar
5.099,03
5.461,89
7,12%
Centro
4.899,17 5.416,66 10,56%
Meia Praia
2.405,47 18,35%
2.032,47
Morretes
Quadro 06: Valor médio do m² ofertado para venda por bairro – (Novos-Usados). Fonte:
Departamento de Pesquisa Secovi/SC. *Margem de erro 10% para mais ou para menos
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LAGES
Em 2016 na cidade de Lages apresentou uma variação
conforme a inﬂação anual.
Analisando os resultados pelo tipo de imóveis, o que
mais apontou valorização no período foi a “Casa de Alvenaria com dois dormitórios”, que em janeiro a oferta era de R$
2.166,66 e dezembro o valor ofertado foi de R$ 2.369,16,
ou seja, teve uma valorização de 9,35%.
Em comparação ao ano de 2015, Lages teve uma signiﬁcativa valorização de 11%, enquanto em 2016, à cidade obteve uma variação de acordo com a inﬂação, de 6,57 %.
Em relação à análise do valor do m² por bairro se vê que
os bairros de Lages apresentaram uma leve valorização de
0,77% no valor ofertado.
Em relação aos imóveis de locação de Lages, de acordo
com a análise houve aumento no valor do aluguel em uma
média geral de 5,84%. Os imóveis que se destacaram por
Tipo de Imóvel
Apartamento 2 dorm.
Apartamento 3 dorm.
Apartamento 4 dorm.
Casa Alvenaria 2 dorm.
Casa Alvenaria 3 dorm.
Casa Alvenaria 4 dorm.

Janeiro Dezembro (%) 2016
5,75%
3.109,35 3.288,02
3.072,02 3.247,01
5,70%
2,78%
3.141,64 3.228,97
9,35%
2.166,66 2.369,16
2.283,73 2.456,97
7,59%
2.303,78 2.494,37
8,27%

Quadro 07: Valor médio do m² dos imóveis residenciais ofertados para venda – (NovosUsados). Fonte: Departamento de Pesquisa Secovi/SC. *Margem de erro 10% para mais
ou para menos

apresentar aumento foram a “Sala Comercial” com 32,62%
e o “Apartamento com dois dormitórios” com 9,52%, enquanto o “Galpão” teve uma queda de 24,62% no valor ofertado. Em relação à variação do IGP-M, que foi de 7,19%
em 2016, ou seja, apenas o valor do aluguel do “Galpão” ﬁcou abaixo deste indicador. Na cidade de Lages, nota-se,
também, que houve uma queda amostral de 16% nas
ofertas de imóveis disponíveis para locação no período.
Região
Beatriz
Caravágio
Centro
Copacabana
Guarujá
Jardim Cepar
Petrópolis
Sag. Coração de Jesus
Santa Catarina
Santa Clara
Santa Helena
Santa Mônica
São Cristóvão
Tributo
Vila Nova

Janeiro Dezembro (%) 2016
-4,58%
2.071,32 1.976,38
9,59%
1.887,16 2.068,13
2.926,95 2.728,47
-6,78%
-2,73%
2.156,84 2.097,87
3,98%
1.279,55 1.330,42
-9,05%
1.471,88 1.338,72
-5,64%
1.829,16 1.726,04
-7,77%
2.389,63 2.203,87
1.338,13 1.295,85
-3,16%
806,75
994,62
23,29%
3,99%
1.513,89 1.574,33
1.415,42 1.627,76 15,00%
2.573,63 2.676,42
3,99%
1.522,19 1.552,77
2,01%
2.165,48 1.937,58 -10,52%

Quadro 08: Valor médio do m² ofertado para venda por bairro – (Novos-Usados). Fonte:
Departamento de Pesquisa Secovi/SC. *Margem de erro 10% para mais ou para menos

RIODOSUL
Para a cidade de Rio do Sul, os valores de imóveis no
ano de 2016 apresentaram valorização.
Analisando os resultados pelo tipo, nota-se que o imóvel que obteve maior valorização em 2016 foi o “Apartamento com três dormitórios”, que em janeiro a oferta era
de R$ 3.298,12 e dezembro o valor ofertado foi de R$
3.590,89.
No comparativo anual, Rio do Sul em 2015 apresentou
aumento 7,87% no valor ofertado dos tipos apartamentos
e casas. Em 2016, observa-se que a valorização foi menor
na cidade, sendo de 2,61% no valor do m² por área útil ofertado.
Analisando o valor médio do m² dos bairros de Rio do
Sul, os mesmos apresentaram uma leve queda de 1,97%
no valor ofertado.
Tipo de Imóvel
Apartamento 2 dorm.
Apartamento 3 dorm.
Casa Alvenaria 2 dorm.
Casa Alvenaria 3 dorm.
Casa Alvenaria 4 dorm.

Janeiro Dezembro (%) 2016
2.865,96 2.892,66
0,93%
8,88%
3.298,12 3.590,89
0,94%
2.263,21 2.284,38
2.250,49 2.331,88
3,62%
2.338,46 2.308,39 -1,29%

Quadro 09: Valor do m² dos imóveis residenciais ofertados para venda – (NovosUsados). Fonte: Departamento de Pesquisa Secovi/SC. *Margem de erro 10% para mais
ou para menos

Em relação à locação de imóveis ofertados em Rio do
Sul, de acordo com os resultados da análise, de modo geral, apresentaram uma queda de 2,32% no valor do aluguel. Sendo que o tipo “Galpão” foi o único imóvel que
apresentou valorização, mesmo que baixa em comparação ao mercado, de 0,65%, ao mesmo tempo em que a
“Sala comercial” teve queda de 10,96% e a “Casa de Alvenaria de três dormitórios” teve queda de 8,98%.
Região
Barragem
Brehmer
Budag
Canoas
Canta Galo
Centro
Fundo Canoas
Jardim América
Laranjeiras
Progresso
Santana
Sumaré
Taboão

Janeiro Dezembro (%) 2016
1.321,34 1.330,67
0,71%
1.385,29 1.326,91
-4,21%
-5,89%
1.966,97 1.851,07
1.564,94 1.414,54
-9,61%
2.049,68 2.117,17
3,29%
3.232,64 3.464,49
7,17%
-8,62%
1.444,45 1.320,00
3.514,58 3.574,76
1,71%
2.078,24 2.003,90
-3,58%
-7,43%
1.696,45 1.570,46
-5,49%
2.104,43 1.988,98
1.642,49 1.873,44 14,06%
-7,70%
1.287,99 1.188,80

Quadro 10: Valor médio do m² ofertado para venda por bairro – (Novos-Usados). Fonte:
Departamento de Pesquisa Secovi/SC. *Margem de erro 10% para mais ou para menos
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MANUTENÇÃOPREVENTIVA:
planejamentoparareduzircustosnocondomínio.
O condomínio sendo uma copropriedade e tendo a necessidade de manutenções diversas e contínuas, a manutenção preventiva auxilia no controle e monitoramento
dos equipamentos do condomínio, tendo com o objetivo
de reduzir ou impedir falhas no desempenho.
A manutenção preventiva aumenta a confiabilidade e
leva o equipamento a operar sempre próximo das condições nas quais saiu de fábrica, a princípio evitasse problemas futuros com consertos contínuos e gastos deliberados sem planejamento. O síndico e o conselho do condomínio devem prever manutenções de forma estratégica e
planejada, mantendo de forma adequada e dentro das
normas, sem riscos e sem gastos onerosos.
É essencial que o síndico contrate manutenção preventiva de equipamentos, como: gerador, portões automáticos, interfones, escadas pressurizadas, bombas e paisagismo, entre outras. Existem ainda outras manutenções obrigatórias e constantes, caso dos elevadores e da vistoria
predial.
É de suma importância, que dentro do escopo da prevenção, que seja mantido um plano de pequenas manutenções como, pintura, troca de lâmpadas e sensores, limpeza das caixas de inspeção, tanto de esgoto quanto de águas pluviais, a fim de se evitar maiores custos e transtornos futuros. Com um planejamento de melhoria, é possível manter o condomínio constantemente organizado, limpo
e conservado, sem desperdiçar contribuição financeira
dos condôminos.
Aos moldes atuais de gerenciamento iguais ao de uma
empresa, é essencial que o síndico tenha um perfil de gestão atuante, efetivo e provisional, racionalizando custos e
evitando descontroles, e sempre mantendo os condôminos a par das ações realizadas, com um trabalho transparente, onde todos acompanhem os investimentos que estão sendo realizados no condomínio.

Planejando a manutenção preventiva
A manutenção preventiva é um hábito que deve estar
sempre presente na rotina dos síndicos. Para minimizar as
chances de imprevistos também é aconselhável contratar
uma empresa especializada que faça manutenção periódica no condomínio.
Organizar um calendário de manutenção pode ser o
primeiro passo para auxiliar a gerenciar o condomínio. Algumas manutenções devem ser realizadas diariamente,
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enquanto outras devem ser feitas com periodicidade semanal, mensal, semestral ou anual. Seguem os itens mais
comuns de manutenção nos condomínios:
Preventivo de Incêndio: Os equipamentos preventivos de incêndio devem ser vistoriados anualmente, a fim
de garantir a segurança dos condôminos em situações de
emergência. Portanto, a vistoria deve ter atestado de funcionamento do Corpo de Bombeiros Militar mediante o
pagamento obrigatório da respectiva taxa que é calculada
sobre toda a área comum da edificação. Algumas manutenções podem ser feitas pelo próprio síndico, como, por
exemplo, revisar as luzes de emergência e válvulas do sistema de hidrante. Já outras manutenções mais complexas
devem ser realizadas sempre por profissionais especializados e habilitados.
Gás Central: A central de gás deve atender todas as exigências de segurança estabelecidas pelas normas técnicas vigentes e pelo Corpo de Bombeiros, porém mais
importante do que estar nos padrões exigidos é manter a
manutenção em dia. Observando que no abastecimento
deve-se verificar a pressão no conjunto de manobras
1,5kg/cm². Entre as principais ações anuais se devem realizar o teste de estanqueidade. E a cada cinco anos conferir
as válvulas e registros.
Seguro Condominial: O seguro da edificação, de acordo com o Código Civil, artigo 1.346, deve ser renovado
anualmente. As coberturas atendem às necessidades da
vida em condomínio, no entanto é importante que o seguro tenha obrigatoriamente a cobertura dos seguintes
itens: responsabilidade legal do síndico; incêndio; queda
de aeronaves; explosão; raio; vida dos funcionários. Cabe
ressaltar que algumas coberturas são opcionais, mas também são importantes, como, por exemplo, responsabilidade civil do condomínio, danos morais ao síndico, danos
elétricos, vendaval/fumaça, quebra de vidros, portão eletrônico, impacto de veículos terrestres, roubo e incêndio
de veículos, impactos de veículos, roubo de bens do condomínio, incêndio de bens do condomínio, pagamento de
aluguel do condômino, entre outros.
Conservação Externa da Edificação: Para conservar a
edificação, é necessário realizar alguns procedimentos,
como pintura, lavação da edificação, impermeabilização,
dedetização, entre outros. O calendário de manutenção
deve ser mantido da seguinte forma: Anual - Impermeabilização de terraços e floreiras; a cada 2 ou 3 anos – Lavação
da edificação, inspeção na placa de cerâmica e pastilhas
da fachada e vedação das esquadrias; e a cada 5 anos – ve-

Manutenção
rificar e refazer a pintura.
Reservatórios de Água: Durante a manutenção dos
reservatórios de água deve-se ter cuidados especiais com
o uso de máquinas de pressão – regulagem – e a utilização
associada com produtos químicos, pois podem danificar a
impermeabilização.
Bombas de Água: A bomba mais importante em um
prédio é a de recalque, que serve para fazer a água subir
da caixa existente no pavimento térreo ou subsolo até o
reservatório superior. A inspeção do equipamento deve
ser realizada pelo menos uma vez por mês e os cuidados já
começam na hora da instalação, que deve conter disjuntor
e quadro de comando bem dimensionado.
Caixa de Gordura e Passagem: As manutenções da
caixa de gordura e de passagem devem ser sempre efetuadas por profissionais, que irão dar um destino apropriado para os resíduos. A manutenção deve ocorrer semestralmente com a limpeza da caixa de gordura e da caixa de passagem.
Elevadores: Para evitar que o funcionamento seja interrompido, é importante que os síndicos realizem a manutenção preventiva com frequência. Vale ressaltar que a
responsabilidade recai sobre o síndico em casos de acidentes ou danos ao equipamento oriundos de negligência ou imprudência na manutenção. Toda edificação que
possuir elevador tem a obrigatoriedade de contratar uma
empresa para fazer a manutenção. Uma dica fundamental
é o cuidado a ser tomado na hora de contratar uma empresa especializada para ficar responsável pela manutenção dos elevadores. É necessário ter rigorosidade um contrato e exigir o registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e Certificado de Anotação e Responsabilidade Técnica (ART).
Jardins: Os jardins e os espaços verdes são bem comuns nos condomínios, e quando bem cuidados são apreciados e valorizados. Porém, para mantê-los sempre
bonitos e com aspecto saudável são necessários alguns
procedimentos de manutenção. Regas: devem ser frequentes, devendo-se respeitar a quantidade de água necessária para cada planta. Podas: variam de acordo com a
planta. Se não tiver alguém que esteja podando constan-

temente, é bom evitar o plantio de plantas de crescimento
muito rápido, que exigem mais manutenção com podas.
Portões Automáticos: Os portões automáticos são
muito utilizados em condomínios, dando rapidez e autonomia na entrada e saída dos moradores. A manutenção
preventiva pode ser realizada mensalmente pelo síndico,
que pode verificar a parte da serralheria abrindo o portão
manualmente. Nesta ocasião, o síndico deve observar se
as roldanas estão boas nos portões deslizantes e se os pesos estão alinhados nos modelos de esquadria basculante.
Já na parte do automatizador, a manutenção deve ser realizada de 3 em 3 meses, por uma empresa especializada
pelo CREA. Essa manutenção preventiva inclui a limpeza
da placa eletrônica e a lubrificação da parte mecânica.
Telhados: A manutenção periódica do telhado é essencial, pois não se deve esperar que os problemas se
manifestem para arrumá-los. Em alguns casos, uma simples limpeza evita muitos problemas. A responsabilidade
pela manutenção dos telhados é do condomínio. Se houver a necessidade de reparo, o síndico deve contratar uma
empresa especializada ou até mesmo um engenheiro para
identificar o foco do problema. As calhas não devem ser
esquecidas, pois se desgastam com o tempo e o seu entupimento é o que geralmente ocasiona as infiltrações.
Vistoria Predial: O condomínio deve realizar periodicamente a vistoria predial através de profissionais devidamente habilitados. A vistoria predial visa identificar possíveis patologias na estrutura física, elétrica, hidráulica e de
funcionamento da edificação. O síndico deve contratar
um profissional ou empresa que mediante o fornecimento
de ART (anotação de responsabilidade técnica) irá elaborar um parecer técnico, anexo a um formulário de inspeção técnica e à ficha técnica da edificação, a fim de formar
o laudo de vistoria predial que deverá ser arquivado junto
à documentação do condomínio. Para os condomínios de
Balneário Camboriú a vistoria predial é obrigatória, e deve
ser realizados a cada três anos ou conforme prazos estabelecidos na Lei Municipal 2.805/2008.
Fontes: Direcional Condomínios; Guia de Boas práticas em condomínios
do Secovi/SC.
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Shopping

VAREJOFÍSICOX
VAREJODIGITAL:
aexperiênciadigital
dosShoppings
Centers.
Imagem: Freepik.

A convergência de tecnologias aliadas à mudança de
costumes dos consumidores - que estão mais informados
e querem produtos de qualidade, disponíveis a qualquer
momento, ao mesmo tempo em que não abrem mão da
experiência da compra - provoca transformações na estrutura do varejo. As facilidades que a Internet proporciona e o crescimento das mídias sociais permitiram um aumento significativo no compartilhamento de informações
e opiniões sobre qualidade de produtos, atendimento e
pós-venda. Neste sentido a Web 2.0 revolucionou a relação entre empresas e clientes, além de criar uma geração
de consumidores atentos, conectados e cada vez mais
cientes sobre a experiência de compra. Portanto, os shoppings devem se adaptar, para se aproximarem digitalmente dos consumidores, criando instrumentos para suprir as
necessidades do seu público e fidelizá-los.
Os Shoppings Center precisam se adequar ao digital,
nesse processo, repensar o modelo de negócios dos empreendimentos, uma vez que a atual receita de cobrança
sobre o volume de vendas deixará de fazer sentido em um
ambiente varejista no qual muitas compras poderão ser
fechadas na loja, mas a partir do celular, e entregues diretamente na casa do cliente, exemplo das showrooming, na
qual o produto é apresentado na loja, mas as vendas ocorrem apenas online.
Para as gerações mais novas (os Millennials e a Geração
Z), marcas com pouca relevância e experiência ruim no digital simplesmente deixam de existir. Esse é o novo paradigma: é preciso ser relevante no online e fazer com que
sites e aplicativos ajudem a construir a experiência do
ponto de venda. O consumidor precisa ser atraído, por
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meio do online, para o shopping, e uma vez dentro do
mall precisa contar com o apoio do celular como assistente pessoal de compras.
As possibilidades são infinitas: imagine saber, por meio
do celular, quem é o cliente, quais suas lojas favoritas, com
que frequência esse consumidor vai ao mall, em que horários, que locais frequenta e informações sobre suas transações. Essa riqueza de detalhes ajudará na negociação
com os lojistas, na adequação dos espaços às necessidades dos clientes e na oferta de serviços e de experiências
de consumo que o agradem.
Nos próximos anos, os shoppings centers deixarão de
vez de ser um centro de compras para se tornar um centro
de relacionamento dos clientes com marcas, mesmo que
o consumidor não saia do mall carregando uma sacola. Incorporar o digital ao dia a dia dos shoppings é um caminho longo, mas inevitável, para empreendimentos que
queiram continuar relevantes na próxima onda do varejo.
Entre as experiências já existem no mercado se destacam as iniciativas lançadas para levar a experiência digital
para dentro dos shoppings estão o “Aplicativo Mobile de
Serviços”, o APP “Chega de Fila”, o “Consultor WhatsApp”
e o projeto piloto “#CompraJunto”. Estes aplicativos consistem em oferecer aos usuários informações de fácil acesso: visualização de lojas e restaurantes e a disposição deles utilizando o mapa indoor; o trajeto de rotas dentro do
próprio shopping; a possibilidade de conferir a programação do cinema, os eventos e todos os serviços oferecidos.
Além dos benefícios existentes, as ações voltadas à conexão com consumidores permitem que outros públicos
sejam impactados pela empresa, engajando os demais

Shopping
stakeholders em um processo de colaboração para implantação de iniciativas locais de inovação, como, por exemplo, nas comunidades onde os shoppings estão inseridos.

Três tendências a serem seguidas
1. Figital: Não pense em físico ou digital, seja os dois.
Atualmente, estão ganhando espaço (e mercado) aqueles
que conseguem criar uma experiência híbrida de consumo, passando por modelos que vão desde os “pick-up
stores”, onde o consumidor decide em qual canal compra
e de qual maneira recebe ou retira seu produto, a modelos
nos quais as lojas funcionam como um showroom ou um
centro de experiências para as compras virtuais.
2. Relevância e engajamento: dois dos ativos mais
importantes de sua empresa. Um grande resultado da revolução digital é que o varejo não é medido somente com
a presença, mas principalmente a relevância da marca junto a seu consumidor e o engajamento deles com a marca

são os ativos mais importantes. Empresas que não se conectam ou não conseguem se comunicar adequadamente
com seu consumidor, verão suas vendas minguarem. Isso
está criando uma nova revolução no varejo. Os negócios
que mais prosperam no mercado são os que principalmente e rapidamente entendem e oferecem, não somente
algo diferenciado, mas algo direcionado ao seu público,
entendendo suas demandas e oportunidades de mercado. Vender sem entender o porquê não é mais uma possibilidade.
3. Dados como meio, não como fim: análise aprofundada dos dados é importante para o negócio. O fato é
que só faz sentido obter novos dados houve planejamento de investimento no negócio. Os dados analíticos, como
taxas de conversão, produtos mais vendidos, vendas não
efetuadas, períodos de pico, entre outros, só fazem sentido ao negócio se a análise dos mesmos criar insights,
demandas, novas oportunidades, e tomadas de decisão
mais rápidas.
Fonte: Abrasce;
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Loteamento

ESTRATÉGIASUTILIZADASNOSETOR
DELOTEAMENTOPARA
DRIBLARARECESSÃOECONÔMICA
Muito se falou sobre a crise econômica e política no
ano de 2016. O cenário de incertezas resultou em fechamento de empresas, aumento de desemprego e investimentos menos ousados. O mercado imobiliário também
sofreu com o impacto econômico negativo, apesar de ter
conseguido atravessar os períodos mais turbulentos sem
tantos prejuízos, sentiu o reflexo da crise, principalmente
pelas restrições de créditos imobiliários.
De acordo com previsões de especialistas a economia
brasileira no ano de 2017 tende a ser um pouco melhor
que do ano passado, com uma expectativa de recuperação econômica no país, entretanto não se pode esperar o
fim da crise.
De acordo com dados divulgados pelo Boletim Focus
no início de janeiro, o Produto Interno Bruto (PIB) deverá
fechar 2016 com uma retração de 3,49%. Já para 2017, ele
deverá ter uma alta de 0,5%, o que demonstra uma lenta
recuperação da economia.
Perante esse cenário o setor de loteamento, principalmente do segmento popular, busca também alternativas
para minimizar os reflexos negativos da retração econômica. Uma das vantagens do setor, é que o mercado de loteamento não se sente totalmente afetado pelas restrições das linhas bancárias, pois na maioria das vezes trabalha com financiamento próprio.
Segundo um levantamento realizado pela GRI Magazine – clube global que reúne os principais players de dois
dos setores mais importantes da economia: imobiliário e
infraestrutura – foram identificadas cinco medidas adotadas pelas principais empresas do setor de loteamentos
para reduzir os reflexos negativos da economia brasileira:
- Priorização de loteamentos menores ou faseados:
Muitas loteadoras optaram por lançar loteamentos menores do que usualmente praticados, ou até mesmo dividir o
lançamento em fases, estratégia que está se tornando
comum no setor.

- Flexibilização de prazos e condições de pagamento: Conforme a pesquisa realizada pela GRI MAGAZINE, os
desenvolvedores de loteamentos econômicos apostam
no alongamento do prazo de pagamentos das unidades e
na flexibilização das negociações com os compradores.
De acordo com os empresários consultados para a pesquisa, a estratégia tem permitido manter o nível de visitação em seus estandes e elevar as taxas de finalização,
entretanto admitem que a medida afetou a rentabilidade
e alargou o tempo de retorno dos projetos, ampliando as
necessidades de financiamentos.
- Identificação de cidades resilientes: De acordo com
a pesquisa, a identificação de cidades que estão na contramão da economia desacelerada é uma das estratégias
manter os negócios ativos. Mapear as cidades com demandas para novas residências permite que as loteadoras
possuam atuar com mais segurança, sendo que alguns casos permite até dobrar as ofertas.
- Foco no cliente final: Durante o período de retração
econômica, consumidores com perfil de investidores ficaram mais escassos. Por isso as loteadoras passaram a focar
em seus lançamentos os clientes que vão utilizar o terreno
para moradia própria. Para funcionar, as companhias devem concentrar seus empreendimentos próximos de centros urbanos e facilitar os pagamentos.
- Aumento do rigor a seleção de terrenos e renegociação de permutas: Neste caso os loteadores consultados informaram que estão mais criteriosos na seleção dos
terrenos e na negociação de permutas. Informaram ainda
que na fase alta do mercado houve uma enxurrada de interessados em investir em loteamentos populares, ocasionando o encarecimento da terra, sendo que agora é o momento para buscar um equilíbrio na relação com o
proprietário.
Fonte: GRI REAL ESTATE MAGAZINE BRAZIL
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Participações

6ºReuniãodeDiretoriado
Secovi/SC-2016
O Presidente do Secovi/SC, Sr. Sérgio Luiz dos Santos,
conduziu no dia 9 de dezembro de 2016, a 6ª Reunião de
Diretoria do Secovi/SC, juntamente com a diretoria do sindicato, que se realizou na sede da entidade em Balneário
Camboriú. Na pauta da reunião foram abordados assuntos pertinentes a representatividade da categoria do sindicato, Aprovação do Orçamento para 2017, relatórios de
fechamento de 2016 e relatos do mercado e das participações dos diretores regionais.

NatalSolidárioSecovi/SC
Ação Solidária de Natal promovida pelo Secovi/SC, aconteceu no dia 15 de dezembro de 2016, com doações
de cesta básica para ceia de natal, brinquedos e roupas infantis.
A entidade escolhida foi o Projeto Cantinho da Alegria,
localizada na cidade de Itapema. A entidade assiste crianças carentes da região e funciona com recursos providos
de doações da comunidade e igrejas. São cerca de 30
crianças que são atendidas diretamente.

AssembleiadeAprovaçãode
Contas-Exercício2016
No dia 27 de janeiro de 2017, o Presidente do Secovi/SC, Sr. Sérgio Luiz dos Santos, conduziu a Assembleia
Geral Ordinária, que tratou da Aprovação de Contas do
Exercício 2016, juntamente com a diretoria do sindicato,
na sede da entidade em Balneário Camboriú. De acordo
com o edital de convocação, publicado no Diário Oficial
de SC, no dia 20 de janeiro de 2017, conforme prevê o estatuto do sindicato.
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Geral

ANTÔNIOJOSÉ
MOREIRA:
SABEDORIAE
HUMILDADE
In Memoriam
No dia 28 de dezembro de 2016 recebemos a triste notícia do falecimento do Engenheiro, Administrador e expresidente do Secovi/SC, Antônio José Moreira.
O “Sr. Moreira”, como era conhecido estava perto de
completar 87 anos, porém mantinha-se extremamente lúcido e atuante em suas atividades.
Natural da cidade de Marcelino Ramos (SC), formado
em Engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Moreira iniciou sua carreira atuando na empresa
Lar Moderno SA, executando trabalhos de loteamentos e
construção de casas. Trabalhou na Empresa Nacional de
Engenharia, assessorou a construção de diversas obras,
como prédios em Porto Alegre, galerias, pontes, pavimentação de estradas e BR's. Atuou também em São Paulo, como gerente da ESUSA na construção de tubulações e instalações subterrâneas para lançamento de linhas telefônicas, em Minas Gerais como supervisor da construção de
um depósito de materiais nucleares e Rio de Janeiro na
Construção do Edifício Presidente Wilson, na Av. Presidente Wilson. Na década de 80 decidiu estabelecer suas raízes
na cidade de Balneário Camboriú, onde construiu três prédios para a Incorporadora Alvorada: Edifício Santa Marina,
Santa Clara e Santa Helena. Foi quando percebeu que existia uma situação de confronto muito grande, entre o
pessoal da construção civil e do setor laboral. Em 1992, iniciou suas atividades na administração de condomínios,
onde começou a se envolver na luta para fortalecer os
segmentos representados pelo Secovi/SC.
Em 1998 iniciou sua atuação como membro da diretoria do sindicato, como vice-presidente, sendo que no ano
de 2000 assumiu a presidência no lugar de Ediná Brognoli
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que se afastou para concorrer a eleições.
A partir de então o Sr. Moreira não se desligou mais do
Secovi/SC, ficando como presidente até o ano de 2010.
Após esse período continuou representando o sindicato
como conselheiro, atuando fortemente na representação
sindical perante órgãos da comunidade.
Casado com Odete Doza por 65 anos, teve dois filhos,
Wilson e José Roberto e assumiu o papel de pai da sobrinha Angela que perdeu o pai ainda pequena.
Grande conhecedor das coisas públicas conquistou a
admiração dos profissionais e empresários vinculados às
entidades nacionais, pela integridade com que conduzia
as negociações do Secovi/SC. Entre advogados foi pessoa
respeitadíssima pelo vasto conhecimento em direito imobiliário. Incansável estudioso, cidadão com fortíssimo
princípio de ética e ferrenho defensor coletivo, queria
sempre o melhor para a cidade como um todo.
Participou ativamente do Conselho da Cidade de Balneário Camboriú, onde nem sempre agradou as autoridades momentaneamente postas, com quais discutia e defendia suas ideias com fundamentos legais irrefutáveis.
Deixa em todos os que tiverem a honra da convivência,
lembrança de excelentes e inteligentes conversas, especialmente se houvesse discordância, sua argumentação
continha fundamento técnico, jurídico ou mesmo de experiência de vida.
Sábio Moreira, exemplo de CIDADÃO com todas as letras maiúsculas fará falta.

Homenagem da atual Diretoria do Secovi/SC.
Informações cedidas por Elisabet Valero Moreira

Agenda2017
CursodeAdministraçãode
Condomínios-MóduloI

06a
16/03

PalestraDesaﬁose

Local: : Secovi/SC
Informações: (47) 3367-1985 ou no
e-mail assessoria@secovi-sc.com.br

OportunidadesdaEconomia
Brasileira,comMiriamLeitão.

Local: Clube Ariribá, 19h30
Informações: (47) 3367-1985 ou no
e-mail assessoria@secovi-sc.com.br

23ºPrêmioMaster
Imobiliário

Local: São Paulo
Informações e Inscrições:
www.premiomasterimobiliario.com.br

25a
27/04

VIISimpósioImobiliário

Local: : Secovi/SC
Informações: (47) 3367-1985 ou no
e-mail assessoria@secovi-sc.com.br

26e
27/04

3ªEdiçãodoGRI
RESIDENCIAL

Dataa
deﬁnir.

CursodeFormaçãode
PorteiroseRecepçãode
Condomínios

16/03
Inscriçõesaté



24/03

Local: São Paulo
Informações e Inscrições:
www.griclub.org/home.html
Local: : Secovi/SC
Informações: (47) 3367-1985 ou no
e-mail assessoria@secovi-sc.com.br
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Adquiraasua

CERTIFICAÇÃODIGITAL
noSecovi/SC

Segurança
Garantiadeautenticidade
Conﬁdencialidade
Integridadeàsinformaçõeseletrônicas
Melhorcustoxbenefíciodaregião

INFORMAÇÕES
47 3367-1985
certificacao@secovi-sc.com.br
Rua 3.160, nº 533, 1º andar | Centro
Balneário Camboriú/SC

