Finalidade escolha está relacionada ao perfil do cliente e ao grau de importância que ele atribui a questões de segurança e espaço

Vantagens e
desvantagens
de cada imóvel
Segundo especialista, necessidade do
futuro morador deve pesar na decisão

Apartamento
Vantagens

CASA

Segurança

Seguranças e porteiros na entrada de
prédios inibem possíveis ameaças

Barulho

É obrigatório o respeito aos horários de
silêncio determinados pelo condomínio

Vantagens

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(Continuação página 1)
Escolher casa ou apartamento? Essa é uma dúvida com
àqueles que buscam um imóvel para alugar ou comprar.
Trata-se de duas opções bastante distintas, mas que, na
prática, têm suas vantagens e
desvantagens.
A babá Graziela Perez, 43
anos, de São José, não tem
dúvidas: para ela a melhor
alternativa é a casa. “Temos mais liberdade. Um
quintal onde podemos estender roupas no sol, ouvir
músicas até de madruga-

da. Podemos dar festas sem
preocupações e a piscina não
precisa ser compartilhada
com estranhos, por exemplo.
É tudo de bom”, opinou.
Já o programador Gabriel
Ferreira Cabral, 30 anos, também residente da cidade, pensa diferente. Esposo e pai, ele
afirma que apartamento é o
que melhor o atende.
“Apesar de gostar de casa por
ter mais espaço e liberdade,
hoje prefiro prédio. Tenho filha e a segurança - ou pelo menos a sensação de segurança
- é essencial. Além disso, vejo
outros benefícios como a comodidade de receber entregas
dos correios, mesmo estando
ausente,” declarou.

Espaço

Casas costumam ser maiores
do que apartamentos

Bom contato
social

A área social pode ser um excelente
ambiente para as crianças socializarem
com as outras

Possibilidade de
ter mais animais

É possível escolher quais
e quantos animais deseja ter

Mais privacidade

Relacionar-se com os vizinhos
é uma escolha

Não há
preocupações
com
manutenção

Se houver problemas com abastecimento
de água, energia, entre outros, basta
acionar o síndico

Independência

É possível fazer reformas com
mudanças estruturais

Desvantagens
Segurança

Há menos controle sobre quem
transita na frente da casa

Gastos extras

É preciso ficar atento a manutenção
( abastecimento de água, por exemplo)

Para o diretor executivo da
i9vale Imóveis, Pedro Junior,
antes de decidir, é importante analisar as necessidade do
futuro morador. “Casas nor-

Desvantagens
Regras e
condomínio

É necessário que os moradores
de apartamentos se comprometam a pagar
as taxas e se submetam às regras aplicadas a
todos os condôminos

Menos
privacidade e
autonomia

A privacidade é reduzida, já que nesse tipo de
imóvel se convive com vizinhos diariamente

malmente atendem o perfil daqueles clientes que procuram
espaços e lazer para os filhos.
Já os que dão preferência para
edifícios estão em busca de óti-

ma localidade, com entretenimento completo”, falou Pedro.
Confira acima um dossiê com
as vantagens e desvantagens de
cada tipo de imóvel.

.

