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Convida o público interessado a assistir Reunião Extraordinária que esta Comissão realizará para tratar da
situação das projeções de receita da Cidade para 2015

Data: 01/04/2015 Horário: 10h00 Local: Auditório Prestes Maia - 1º andar
Câmara Municipal de São Paulo Endereço: Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

A OSS-SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA - UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas em
participar da Tomada de Preço nº SE-23/2015 para Contratação de Empresa de

Prestação de Serviços de transporte esporádico para coleta e entrega de documentos,
materiais e medicamentos por meio de moto frete, veículos ou utilitários, o Edital estará à
disposição dos interessados no dia 06/04/2015 das 9h às 16h, no Hospital de Transplantes
“Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro Luís Antonio nº 2.651, 2º andar - Gestão
de Contratos, Tel.: (11) 3170.6111.

Edital de Convocacao de Audiência Pública sobre o EIA/RIMA do
empreendimento “Obras de implantação da Central de Tratamento de Resíduos
– CTR Itu”, de responsabilidade da EPPO ITU SOLUÇõES AMbIEnTAIS S.A.
A EPPO ITU SOlUçõES AmbIEnTAIS S.A. Convida para Audiência Pública
sobre o estauto de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental - EIA/
RImA do empreendimento “Obras de Implantação da Central de Tratamento de
Resíduos – CTR Itu, que se realizará no dia 16 de abril de 2015, às 17h, no
Paço municipal de Itu, Centro Administrativo Herculano Catilho Passos, Auditório
– Prédio anexo a Secretaria municipal de Educação, localizado na Avenida Itu
400 anos, nº 111 bairro Itu novo – Centro, Itu/SP. Informa ainda que cópia do
EIA/RIMA estará à disposição dos interessados, para consulta, no Paçomuncipal
de Itu, Centro Administrativo Herculano Castilho Passos, Auditório, Prédio Anexo
Secretaria municipal de Educação, Hall de Entrada, Avenida Itu, 400 anos, nº 111
bairro Itu novo Centro, Itu/SP, no período de 16 de março a 16 de Abril de 2015,
de segunda à sexta, das 08h às 11hs e das 12h às 17h.
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INVESTIMENTO EM IMÓVEIS Veja comparação de ganho com aplicação de R$ 700 mil pelos próximos 12 meses
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SIMULAÇÃO Compare a inflação do aluguel com inflação oficial (em%)
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GLOSSÁRIO

LCI: Letra de Crédito
Imobiliário

CDI: Certificado de
Depósito Interfinanceiro

LFT: Letra Financeira do
Tesouro

CDB: Certificado de
Depósito Bancário

danielle brant
de são paulo

Quem tiver dinheiro na
mão para comprar um imó-
velparamorarpode fazerum
bomnegócio aproveitando o
desaquecimentodomercado.
Por outro lado, quem pre-

tende investir em um segun-
do imóvel com o objetivo de
ganhar comavalorizaçãoou
com a renda de aluguel difi-
cilmente conseguirá ganhar
muito além da inflação, afir-
mam especialistas.
O índice geralmente usa-

do para reajustar os contra-
tos de locação, o IGP-M,
tem subido abaixo da infla-
ção oficial, medida pelo
IPCA. EmSãoPaulo, há imó-
veis que estão alugados por
preço inferioraodaúltimalo-
cação, afirmam consultores
do setor ouvidos pelaFolha.
A expectativados especia-

listas équeavalorizaçãodos
imóveis, tanto novos quanto
antigos, acompanhe a infla-
ção, o que significa ganho
real (acima da inflação) bai-
xo para o investidor.
“Não é um bommomento

para a pessoa comprar espe-
rando a valorização para ga-
nhar na diferença de preço”,
disse Marcelo Prata, presi-
dentedoCanaldoCrédito, si-
te de comparação de produ-
tos financeiros.
O aluguel perde até para a

poupança entre alternativas
de investimento pelos próxi-
mos 12 meses após desconto
de Imposto de Renda (veja
quadro acima).
Já para quem pretende

comprarparamorar—e,por-
tanto, não vê como priorida-
de retorno financeiro imedia-
to na aquisição— há oportu-
nidades de compra em três
frentes principais, diz Celso
Amaral, diretor da Geoimo-
vel, empresa de monitora-

mento imobiliário.
De construtoras com esto-

ques cada vez maiores, pre-
cisando vender, de pessoas
quecompraramunidadesna
planta e não terão condições
de arcar com o financiamen-
to, edeproprietáriosqueren-
do vender para fazer caixa.
“Se o comprador tem o di-

nheiro namão, consegue fa-
zer umbomnegócio na com-
pradamoradia, comdescon-
to de 30% a 35% em imóveis
novos”, disse.
A assessora Priscila Silva,

40, pretende aproveitar a
oportunidadeparasemudar.
Comumimóvelquitadona

Chácara Santo Antônio (zo-
naSuldeSãoPaulo), elabus-
caumapartamentomaiorou
umacasadevila. “Meumari-
do e eu estamos olhando
oportunidades e tentando
conseguirumdesconto”,diz.
Já para quem tem só o di-

nheiro da entrada é melhor
continuarnoaluguelpelome-
nosaté2016,afirmamconsul-
tores. Isso porque o cenário
para2015édeelevaçãodosju-
ros, o que deve aumentar os
custos dos financiamentos.
Oplanejador financeiroRi-

cardoGomesdaSilvadizque,
emtemposde jurosaltos,dei-
xar o dinheiro bem aplicado
pode cobrir com folga o gas-
to com o aluguel e ainda in-
teirar o valor da entrada, ou
mesmo do pagamento à vis-
ta de um imóvel no futuro.
“Compensa ficar no alu-

guel e aplicar a diferença en-
tre aluguel e a parcela de um
eventualfinanciamento”,diz.
“Comisso,épossívelcomprar
o imóvel àvista emmenosda
metadedos 30anosdeumfi-
nanciamento tradicional.”
“Osimóveisvagossãomui-

tos e o aluguel está pressio-
nado para baixo. Isso só re-
forçaavisãodequevaleape-
na ficar no imóvel alugado
com o objetivo de comprar
outro”, acrescenta.

» LEIA MAIS na pág. B8

Leia sobre aluguel para
temporada em
folha.com/no1609453

Já para comprar
moradiamomento é
favorável; quem tem
dinheiro namãopode
conseguir desconto

Desaceleração domercado imobiliário prejudica ganho comaluguel e valorização do bempara ser revendido

Rendimento de imóvel é baixo em2015


