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NOS PRÓXIMOS DOIS ANOS

Grande Vitória vai ter
mais 22.157 imóveis
Até 2017, cidades da
região metropolitana
vão ganhar mais casas
e apartamentos. Vila
Velha lidera a alta, com
14.144 novas unidades

Tais de Hollanda

O ano de 2017 vai mudar bas-
tante o visual das cidades da
Grande Vitória, que vão re-

ceber pelo menos 22.157 novas
unidades imobiliárias entre apar-
tamentos e casas.

A informação é do presidente do
Sindicato da Indústria da Constru-
ção Civil do Estado (Sinduscon),
Aristóteles Passos Costa Neto. O
número representa 80% das 27.697
unidades que estão em construção
na região metropolitana.

Segundo Aristóteles, apesar de a
crise econômica ter desacelerado
o setor de construção civil, a maio-
ria dos imóveis que serão entre-
gues nesse prazo já foi vendida.

“Nos últimos três anos, o percen-
tual tem sido de 70% de unidades
já vendidas”, contou.

Os imóveis novos podem ofere-
cer descontos de até 5% nos pre-
ços, de acordo com Aristóteles. “É
o momento apropriado para com-
prar imóvel, pois os preços estão
mais baixos”, afirmou.

O diretor do Sinduscon Eduardo
Borges destacou ainda que 8.677
do total de unidades já estão em fa-
se de acabamento e podem termi-
nar as obras até antes de 2017.

“Os apartamentos de dois quar-
tos têm boa aceitação no mercado.
A média de pessoas por família já é
em torno de três. E um aparta-

mento de dois quartos atende às
famílias”, acrescentou Eduardo.

O senso de abril deste ano do
Sinduscon apontou Vila Velha co-
mo o município que vai receber
mais unidades (14.144) nos próxi-
mos dois anos, seguido pela Serra
(5.446 unidades) e Vitória (3.707).

Tanto para quem quer um imó-
vel para morar como quem quer
comprar para investir, o momento
é favorável, segundo o economista
e professor universitário Mário
Vasconcelos. Mas ele pondera: “Só
se existir uma reserva financeira”.

“Como o setor está paralisado, o
poder de barganha é maior. E fique
atento: imóveis de um e dois quar-
tos alugam mais rápido que unida-
des com quatro quartos em bairros
luxuosos, por exemplo”, alertou.

Entre os imóveis em construção
está o Edifício Meliá, da Grand
Construtora. O empreendimento,
que fica na Praia de Itaparica, em
Vila Velha, contará com uma torre
de 15 andares, com oito aparta-
mentos distribuídos por andar. Ao
todo, são 120 unidades, e o custo da
unidade é a partir de R$ 279 mil.
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ARISTÓTELES Passos Costa Neto diz que momento é bom para descontos

ALGUMAS UNIDADES EM CONSTRUÇÃO
Vitória
Reserva Mata da Praia
> SÃO 38 CASAS duplex, em Mata da

Praia, Vitória.
> REALIZAÇÃO: RS Construtora e Gru-

po Incospal.
> TIPO: há casas com quatro quartos

com suíte, mais um quarto ou escri-
tório (que pode ter suíte). Outras
unidades têm cinco suítes e um ho-
me office.

> LAZER: piscinas adulto e infantil, de-
que molhado, entre outros itens.

> PREÇO: R$ 2.763.900.
> PREVISÃO: entrega para o final de

2 0 1 7.

Lorenge Unique
> UNIDADES de 2 e 3 quartos com suí-

te, salas comerciais e lojas, em Jar-
dim Camburi, Vitória.

> REALIZAÇÃO: Lorenge.
> T IP O: duas torres, sendo uma resi-

dencial e outra comercial. São 90
apartamentos, 169 salas comerciais
e 37 lojas.

> LAZER: espaço fitness, brinquedote-
ca, pub, entre outros itens.

> PR EÇO: a partir de R$ 360 mil (apar-
tamentos) e salas a partir de R$ 190
mil.

> PREVISÃO: entrega em outubro de
2 0 1 7.

Residencial Mata da Praia
> UNIDADES de 3 e 4 quartos em Mata

da Praia, Vitória.
> REALIZAÇÃO: G alwan.
> TIPO: apartamentos com até 159 me-

tros quadrados (m2).
> PREÇO: não informado.
> P R E V I SÃO : entrega ainda em 2015.

Vila Velha
Edifício Meliá
> UNIDADES de 2 e 3 quartos, sendo

uma suíte, em Praia de Itaparica, Vila
Ve l h a .

> REALIZAÇÃO: Grand Construtora.
> TIPO: torre com 15 andares sendo oito

apartamentos por andar, 120 unida-
des e lojas no térreo de até 132,09 m2.

> LAZER : terraço de festas, espaço pa-
ra churrasco, entre outros itens.

> P R EÇO: a partir de R$ 279 mil.
> PREVISÃO: entrega em outubro de

2016.

Edifício Vivace
> UNIDADES de 3 quartos, sendo uma

suíte, em Praia da Costa, Vila Velha.
> R E A L I Z AÇÃO : Grand Construtora.

> TIPO: torre com oito andares, sendo
oito unidades por andar, e nove lojas
no térreo. A área privativa dos apar-
tamentos é de 105 m2 a 107 m2.

> LAZER: solarium, sauna, espaço fit-
ness, brinquedoteca, entre outros.

> P R EÇO: a partir de R$ 595 mil.
> PREVISÃO: entrega em abril de

2 0 1 7.

Monte Alverne
> UNIDADES de 2 quartos com suíte,

em Itapoã, Vila Velha.
> REALIZAÇÃO: Javé Construtora.
> TIPO: serão 13 pavimentos, sendo

quatro apartamentos por andar, com
áreas privativas de até 63,22 m2.

> LAZER: piscina, sauna, churrasquei-
ra, entre outros itens.

> PREÇO: a partir de R$ 244.900.
> PREVISÃO: entrega em outubro de

2 0 1 7.

Se r ra
Vista dos Ipês
> UNIDADES de 2 quartos, algumas

com suíte e espaço multiuso, em Re-
sidencial Vista do Mestre, em Cara-
pina, na Serra.

> REALIZAÇÃO: Morar Construtora.
> TIPO: sete prédios com seis andares,

sendo 12 apartamentos em cada an-
dar, com áreas de 43 m2 a 52 m2.

> LAZER: piscina, churrasqueira, qua-
dra recreativa, entre outros intens.

> P R EÇ O : não informado.
> PREVISÃO: entrega em 2016.

Via Jardins
> UNIDADES de 2 e 3 quartos com suí-

tes, no bairro Morada de Laranjeiras,
na Serra.

> REALIZAÇÃO: Metron Engenharia.
> TIPO: serão três torres, sendo duas

com 190 apartamentos de dois quar-
tos, enquadrados no programa Mi-
nha Casa, Minha Vida; e os outros
são de três quartos com suíte.

> PREÇO: não informado.
> P R E V I SÃO : entrega ainda em 2015.

Veredas Buritis
Condomínio Clube
> UNIDADES de 2 e 3 quartos com suíte

e varanda gourmet, em Colina de La-
ranjeiras, na Serra.

> REALIZAÇÃO: Morar Construtora e
Living.

> TIPO: dois prédios com 11 andares,
sendo oito apartamentos por andar.

> LAZER: campinho gramado, piscina,
deque molhado, entre outros.

> P R EÇO: não informado.
> PREVISÃO: entrega em agosto de

2016.

Cariacica
Bella Augusta
> UNIDADES de 3 e 4 quartos, em Alto

Dona Augusta, Cariacica.
> R E A L I Z AÇÃO : Lorenge.
> TIPO: duas torres, com 120 aparta-

mentos distribuídos em quatro uni-
dades nos 15 andares. Os tamanhos
dos apartamentos são de 85,15 m2 a
115,67 m2.

> LAZER: pub, quadra de squash, re-
pouso, sauna, fitness, churrasquei-
ra, entre outros itens.

> PR EÇO: a partir de R$ 370 mil.
> PREVISÃO: entrega em novembro de

2 0 1 7.

G u a ra p a r i
Port Soleil
> U N I DA D ES de 2 a 3 quartos com suí-

te, no centro de Guarapari.
> REALIZAÇÃO: Lorenge.
> TIPO: duas torres sendo uma resi-

dencial e a outra hotel. Serão 120
apartamentos distribuídos em 13 an-
dares, sendo 11 de uso privativo.

> LAZER: salão de festas, espaço fit-
ness, churrasqueira, entre outros.

> PREÇO: a partir de R$ 295 mil.
> P R E V I SÃO : entrega em setembro de

2 0 1 7.

Fonte: Construtoras citadas.
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