CAPA UNIDADE LANÇADA TEM 316 METROS QUADRADOS; CADA RESIDÊNCIA SERÁ COMERCIALIZADA POR UM VALOR A PARTIR DE R$ 1,2 MILHÃO

Mercado aposta em mansões suspensas
Alta no setor imobiliário atraí novos modelos
de empreendimentos de luxo para cidade
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(Continuação da página 1)
Com um aumento de 9% em
vendas e de 4% nos lançamentos residencias em todo país,
o mercado imobiliário se mantém aquecido. Os dados são
da CBIC (Câmara Brasileira
da Indústria da Construção).
Tais números tem refletido
significativamente em São
José do Campos. De acordo
com levantamento da Secovi (Sindicato da habitação),
entre maio de 2018 e abril de
2019, foram lançadas na cidade 1.407 unidades.
Com isso, investidores voltaram a apostar em empreendimentos de alto padrão na
cidade. A “bola da vez” é o
pré-lançamento de um condomínio de mansões verticais, no bairro Urbanova, região oeste do município.
O Mansões da Serra contará

com 28 unidades suspensas de
316 metros quadrados, incluindo uma extensa sacada de 68
metros quadrados.
O projeto pioneiro na cidade
foi idealizado por Sílvia Rocha,
consultora e corretora imobiliária de São José, em parceria
com a empresa Ágil Imóveis.
“O Urbanova é conhecido
por abrigar condomínios de
casas e poucos prédios. O lançamento de um lugar como o
Mansões da Serra, que já existe há muitos anos em grandes centros, como São Paulo,
atenderá aquele público que
deseja morar no bairro, porém, prefere viver em torres”,
comentou Sílvia.
O edifício que será construído em São José conta com torre única e terá ainda área de
churrasqueira e forno de pizza,
salão de festas conjugado com
sala gourmet, sauna, sala de
jogos, brinquedoteca, fitness,
vagas de visitante, hobby box
e centro de medição.

Deslumbrante. Serra da Mantiqueira
será a vista dos moradores

Divulgação

Roberto Neeser, da Ágil Imóveis, aposta que este novo modelo de apartamento irá revolucionar o mercado da região.
“É um empreendimento que

traz toda comodidade, conforto e segurança de um condomínio fechado de alto padrão”.
A obra deve gerar 450 empregos indiretos e 150 diretos.

Para construção do edifício
será aplicado R$ 40 milhões.
E cada residência poderá ser
comercializada a partir de
R$1,26 milhão.

.

