BALANÇO RMVALE POSSUI MAIS DE 5.000 CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, SEGUNDO DADO DIVULGADO PELO SECOVI-SP (SINDICATO DA HABITAÇÃO)

Feira para síndicos
em São José trouxe
novidades na área
Entre os segmentos presentes no evento se destacaram os
de tecnologia, segurança e soluções em redução de custos
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(Continuação da página 1)
De acordo com estimativas
do setor condominial, o Estado de São Paulo, anualmente movimenta cerca de
R$ 15 bilhões em produtos e
serviços voltados para o segmento imobiliário, além de
gerar 10 milhões de empregos diretos e indiretos.
Para especialistas econômicos, este é um setor em
crescente ascensão e deve
contribuir cada vez mais
para o PIB (Produto Interno
Bruto) nacional.

“É importante ter a consciência de que os condomínios são
instrumentos de organização
social e objeto de interesse
público. São como pequenas
sociedades fechadas que têm
ali regras de convívio, melhorias de patrimônio e atividades que priorizam a qualidade
de vida dos moradores”, afirmou Elaine Corrêa presidente da Asspro (Associação de
Síndicos do Vale do Paraíba e
Litoral Norte).
Ainda segundo ela, a 9ª Feira Condomínio Convantagem
teve como objetivo apresentar
soluções e tendências para
esse nicho de mercado.
Para a gestora de condomínio

Roberta Costa, a feira foi uma
oportunidade para conhecer
com mais profundidade este
nicho que está cada vez mais
em expansão.
“Fiquei mais de 3 horas no
evento. Quem estava ali, era
para fazer negócios e buscar
informações. Na ocasião,
pude participar do debate
com a Rosely Schwartz que
já participou do quadro ‘Chame o Síndico’ do programa
Fantástico, da TV Globo”,
disse ela.
Cerca de 40 empresas do setor estiveram presentes.
Entre os segmentos, se destacaram os de tecnologia, segurança, controle de acesso
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Manutenção. O desabamento
do prédio, em Fortaleza, foi um
dos temas debatidos

automatizado, soluções em
limpeza e opções para redução
de custo e conscientização de
consumo.

.

“Ser síndico pode ser
uma experiência
deliciosa. Lidar com
pessoas, ter o poder
transformador nas
mãos, saber multiplicar
recursos em ajuda
ao próximo são
recompensas que não
têm preço”.
Elaine Corrêa
Presidente da Asspro

