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Bauru, sexta-feira, 23 de junho de 2017

Evento alavanca mercado imobiliário
com oportunidade para as famílias
CINTHIA MILANEZ

A

proveitando a retomada do
mercado imobiliário, o Grupo Cidade, tendo como ancora o Jornal da Cidade, em parceria
com a Caixa Econômica Federal e o
Bauru Shopping, realizará neste final de semana a 1ª edição conjunta
do Feirão da Caixa, com o Feimóveis.
O diretor da Projeto Cidade, empresa que planeja e organiza o Feirão/
Feimóvel, Renato Franco Zaiden, explica que o objetivo do duplo evento
é fomentar a construção civil e o mercado imobiliário, fundamentais para
dinamizar a economia e o setor produtivo de Bauru e região, atendendo
as expectativa do público de aproveitar o momento.
Segundo ele, há tempos o mercado
não oferecia uma oportunidade tão
diferenciada de opções residenciais,

preços especiais e facilidades de financiamento para aquisição imobiliária e financiamento para construção,
como ocorrerá neste final de semana.
A ideia veio de encontro às expectativas das principais empresas da
construção civil e imobiliárias com
atuação em Bauru, que aderiram imediatamente a proposta e estarão oferecendo o que têm de melhor para o
grande número de visitantes e clientes esperados no Feimóveis/Feirão da
Casa Própria.
Ao todo 17 consagradas empresas - entre construtoras, imobiliárias,
bem como uma loja de materiais de
acabamento -, além da Caixa, estarão
expondo os seus produtos e serviços
para todas as faixas de renda. Serão
ofertados um grande número de imóveis novos e de terceiros.

Samantha Ciuffa

Renato Franco Zaiden: “As principais
imobiliárias e construtoras de Bauru
participarão do Feimóveis e Feirão”

“A grande adesão das empresas tem
tudo para marcar o início de uma nova
etapa promissora do mercado imobiliário e a retomada do setor produtivo,
tão desejado por todos”, afirma Franco Zaiden, que também agradeceu os
apoios do JCNET, 96 FM, Bauru Outdoor, Lume Light e Alpha Secure.
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