VIGILÂNCIA É FUNDAMENTAL CHECAR SE O LOCAL É TÃO SEGURO À NOITE QUANTO DE DIA E CONVERSAR COM QUEM JÁ MORA NA REGIÃO

Optar por um imóvel
sem conhecer região
é como jogar na ‘loto’
Para especialista, em caso de condomínios é preciso saber, por
exemplo, se ele é habitado por famílias ou pessoas solteiras
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(Continuação da página 1)
Escolher um imóvel para
morar é sempre um grande
passo na vida de qualquer
pessoa. Nesta hora os detalhes fazem toda a diferença
para que o sonho não se
torne uma “tremenda dor
de cabeça”.
O comerciante José Rodolfo
Guazelli, 52 anos, que o diga.
No desespero de mudar logo
de casa, só depois de ter assinado o contrato é que descobriu que caiu numa “cilada”. “Depois que resolvi as
papeladas do apartamento

que comprei com uma amiga
é que tive a oportunidade de
conversar com o porteiro. Foi
quando soube que os moradores da rua de trás sempre
faziam festas até tarde da noite”, contou.
Ainda segundo ele, a lei do silêncio parece não se aplicar a
área. “É muito chato. Fecho a
janela e ligo o ventilador para
abafar o som. Mesmo assim,
às vezes, dá para escutar as
brigas que acontecem. Já ouvi
até tiro”, desabafou.
Casos como esse revelam o
quão essencial é investigar a
vizinhança para saber se a área
é o lugar ideal para residir.
Ivonete Castro, 52 anos, porteira administrativa, ao con-

trário de Guazelli, teve a felicidade de em pouco tempo
encontrar um prédio em boa
localização e acabou se mudando. Não chegou a pesquisar
a fundo a rotina do bairro, mas
o local se revelou tranquilo.
“Há mercado, farmácia, ponto
de ônibus perto”, comemora.
Fato é: optar por um imóvel
sem conhecer a rua, a região e
os demais moradores locais é
como jogar na loteria.
Para Deives Leal Domingues,
gerente da Foco Imóveis, de
São José, na hora de buscar
um novo lar é primordial conhecer bem o perímetro, a segurança da região, se o lugar é
de fácil acesso e tem comércios ao redor.

Lar. Segurança e sossego
são itens essenciais
Divulgação

“Caso seja um edifício, o
ideal é que o interessado converse com o síndico, saiba das
regras, como funciona as pe-

nalidade e se é um prédio com
mais família ou mais pessoas
solteiras, por exemplo”, informou o especialista.
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