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Bauru, sexta-feira, 23 de junho de 2017

Momento é propício
para comprar imóveis

Índice de aquisição da casa própria subiu em todo o Estado

G

CINTHIA MILANEZ

erente regional da Caixa Econômica Federal em Bauru, José
Orlando Garla revela que, no primeiro trimestre deste ano, a aquisição
de imóveis subiu 30% em todo o Estado de São Paulo, se comparado com o
mesmo período de 2016.
Segundo ele, a região de Bauru segue
a tendência estadual. “As famílias estão
retomando a confiança e aquecendo o
mercado imobiliário”, observa.
Garla acrescenta, ainda, que o
Feirão da Casa Própria da Caixa
Econômica Federal representa 12%
do valor financiado pela instituição
financeira no decorrer de um ano inteiro, além de dar a oportunidade de
a população pesquisar a opção mais
vantajosa.

Divulgação

PARCEIRA INÉDITA
Neste ano, a grande novidade do Feirão será a parceria
inédita com a Feimóveis. “Tem
tudo para dar certo e proporcionar melhor qualidade de
vida à população”, frisa.
Entre as vantagens, o gerente
regional da Caixa adianta que a
equipe da instituição financeira
está preparada para dar apoio
ao financiamento de maneira
imediata, ou seja, os visitantes
poderão sair do evento já com
a casa própria.
Além disso, o consórcio imobiliário estará com a taxa reduzida, exclusivamente durante a
iniciativa.
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CAIXA E FEIMÓVEIS:
VANTAGENS ÀS EMPRESAS
Para ofertar um empreendimento aos visitantes do Feimóveis e do 13.º Feirão da Casa
Própria da Caixa, basta que a
empresa esteja cadastrada junto
à instituição financeira.
Caso o empreendimento ainda
não esteja cadastrado, a organização do evento o indica aos responsáveis técnicos da Caixa, que
já estão preparados para fazê-lo.
Desta forma, os clientes terão
acesso às mais variadas linhas de
financiamento e taxas de juros
ofertadas pelo banco. Mais informações: www.caixa.gov.br

