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EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA SURGIU COM A INTENÇÃO DE INTEGRAR A ARQUITETURA E MARAVILHAS DE UBATUBA E DO LITORAL NORTE

Divulgação

Incorporadora do litoral
quer expandir mercado
TW quer expandir negócios também para outras cidades da região nos próximos tempos
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

A TW Incorporadora, de
Ubatuba, aposta no aquecimento do mercado imobiliário e até mesmo por conta
das baixas taxas de juros
para expandir seus empreendimentos na RMVale.
A incorporadora, que tem
projetos em Ubatuba e em
Caraguatatuba, quer futuramente também expandir
para São José dos Campos, a
maior cidade da região. Por

Projetos. Everaldo
Mascarenhas, diretor da TW

enquanto, a ideia ainda está
no papel.
“Somos uma incorporadora
fundada em Ubatuba, onde
ficam seus sócios e colaboradores. Ela nasceu do desejo
de inovar e integrar a arquitetura as maravilhas de Ubatuba”, disse Everaldo Mascarenhas, diretor comercial da
TBW incorporadora.
“Estamos desenvolvendo
diversos projetos no Litoral
Norte, principalmente em
Ubatuba”, ressalta Mascarenhas a OVALE.
“Nossas ações não estão limitadas apenas ao litoral. Temos um olhar atento a mon-

tanhas e represas do Vale do
Paraíba e estamos com projeto que agregará requinte e
sofisticação a essa região de
São José dos Campos”, afirma
o empreendedor.
UBATUBA.

Atualmente, a TW está apostando no Green Living, um
novo empreendimento no Litoral. Segundo Mascarenhas,
o condomínio terá a maior
área de lazer de Ubatuba, tendo até um pista de skate, entre outros atrativos aos futuros moradores do local, além
da boa localização considerada privilegiada.n

MERCADO

Taxa de juros
vai a 2,75%,
mas ainda é
competitivo
DADOS. A taxa de juros da
Selic subiu de 2% para 2,75%
nesta semana, após decisão
do Copom, órgão ligado ao
Banco Central. Foi o primeiro aumento em seis anos.
Ainda assim, o valor segue
baixo em relação a tempos
recentes. Em 2016, por exemplo, a taxa básica de juros
chegou a 14% ao ano.n

