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10 notícias para se

ATUALIZAR
1. CRÉDITO IMOBILIÁRIO COM RECURSOS DA POUPANÇA CRESCEU
28,3%
Os financiamentos imobiliários concedidos com recursos do Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimos cresceram 28,3% em agosto, na
comparação anual e 15% ante julho, marcando o melhor resultado do ano,
de acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Crédito
Imobiliário e Poupança. Esse volume de crédito permitiu a aquisição e
construção de mais de 141 mil imóveis entre janeiro e agosto - alta de
20,5% sobre igual intervalo do ano passado.
2.PARA A MOODY´S, MERCADO IMOBILIÁRIO DEVERÁ CRESCER
MAIS
As expectativas para o mercado imobiliário no Brasil são positivas, de
acordo com a avaliação da agência de classificação de risco Moody's. O
avanço da urbanização e o crescimento da classe média vão impulsionar a
expansão do mercado imobiliário e, consequentemente, o número de
financiamentos imobiliários. O relatório da Moody's diz respeito às
principais economias emergentes do mundo.
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3.ESCOLHER FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO REQUER
CONHECIMENTO
Na hora de escolher uma modalidade de financiamento, muitos
compradores de imóveis encontram dificuldades para tomar uma
decisão. Taxas de juros, prazos para pagamento, limites no valor do
empréstimo e tantas outras variáveis precisam ser levadas em
consideração. Para decidir pelo melhor, é necessário entender as
diferenças existentes ou contatar um profissional do mercado
imobiliário.
4.LANÇAMENTOS E VENDAS DE IMÓVEIS SUBIRAM DE JANEIRO A
JULHO
Os lançamentos e as vendas de imóveis cresceram 21,4% e 11,6% no
Brasil, respectivamente, de janeiro a julho na comparação com o mesmo
período do ano passado, de acordo com uma pesquisa da FIPE - Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas em parceria com a ABRAINC Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias.
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5. COMISSÃO DE 6% E EXCLUSIVIDADE NÃO SÃO OBRIGATÓRIAS
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica proibiu o tabelamento
das comissões de corretagem e a obrigatoriedade de cláusulas de
exclusividade em contratos de intermediação de compra e venda e
locação de imóveis, firmados com corretores e imobiliárias. Os
proprietários de imóveis poderão ter vários agentes ao mesmo tempo ou
conceder exclusividade a apenas um, se essa for sua opção.
6. ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO NOS CONDOMÍNIOS – DIREITOS E
DEVERES
Apesar da presença de animais de estimação em condomínios estar
garantida por lei e pela jurisprudência, ela não pode prejudicar o sossego
e as condições de moradia dos outros condôminos. Dentre as principais
reclamações sobre a presença de animais em condomínios, estão o
barulho, o mau cheiro e a agressividade. Essas são as três reclamações
mais comuns, que se não forem resolvidas podem resultar até mesmo na
expulsão do pet do condomínio.
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7.PROPRIETÁRIO PODE ALUGAR PARTE DE IMÓVEL VIA APLICATIVO
A Justiça brasiliense reconheceu que a natureza jurídica dos negócios
intermediados pelo aplicativo Airbnb, se aproxima da locação e não
equivale à definição de "meios de hospedagem”. Como os contratos de
locação podem ser celebrados por qualquer prazo, o fato de serem as
locações celebradas por curtos lapsos temporais em nada prejudica a
natureza do negócio jurídico em questão. O TJDF ainda acrescentou que
o aplicativo Airbnb, da mesma forma que a Uber, segue a tendência
global da economia compartilhada.
8.ALGUMAS DICAS PARA A VENDA DE IMÓVEIS MAIS ANTIGOS
Imóveis antigos podem ser incríveis oportunidades de negócio, mas
também podem virar uma dor de cabeça na hora de vender. Por isso,
nunca se esqueça de salientar as vantagens que muitos desses imóveis
possuem, como as conveniências da localização, os amplos espaços
internos, o preço mais baixo, a calma e o sossego do lugar e a boa
estrutura do imóvel.
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9. QUAIS CARACTERÍSTICAS AS PESSOAS VALORIZAM NUM IMÓVEL?
Supermercados, farmácias, feiras, academias, parques, bares,
restaurantes - tudo isso contribui para facilitar a vida de quem reside nas
redondezas. Assim, quanto mais fácil o acesso a esse tipo de comodidade,
mais valorizado tende a ser o imóvel, porque acaba com a necessidade do
morador ter que se deslocar grandes distâncias para fazer operações
simples.
10. CENTRAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS BENEFICIARÁ OS USUÁRIOS
A Central de Registro de Imóveis é uma plataforma que visa integrar, de
forma eletrônica, os serviços prestados pelos cartórios de registro de
imóveis do Rio Grande do Sul. Através da Central, os usuários acessarão
diretamente os ofícios imobiliários e poderão realizar serviços como
pesquisa, buscas, visualização de matrículas (“matrículas online”), pedido
de certidões, entre outras opções, com facilidade e comodidade.
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Entre em contato conosco,
ficaremos felizes em atendê-lo/a.

