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Prefeitura do Rio
não faz repasse e
OS atrasa salário
B Três das maiores Organizações
Sociais (OS) com contratos de
prestação de serviços para a Pre-
feitura do Rio atrasaram o salá-
rio de fevereiro dos terceirizados
que trabalham na área da Saúde.
Oproblema afeta, principalmen-
te, quem atua nas clínicas da fa-
mília do município. Os funcioná-
rios deveriam receber nesta se-
mana, mas nada foi pago. Se-
gundo eles, ao entrarem em
contato com as empresas, são in-
formados que a Prefeitura atra-
sou os repasses dos convênios.

— Não nos passaram qualquer
previsão. Ficamos sem saber
quando vamos receber nem a for-
ma do pagamento — disse uma
terceirizada que trabalha em clí-
nicas da família e postos de saú-
de em Bangu e Senador Camará.

Procurada, a Secretaria de
Saúde informou que “estão sen-
do feitos ajustes no fluxo orça-
mentário” e que trabalha para
regularizar os pagamentos “o
mais rápido possível”. A pasta
não informou o tamanho da dí-
vida e quando pretende quitá-la.

Terceirizados que trabalham nas clínicas da família estão sem salário
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Audiência pública
na Câmara para
tratar do Previ-Rio
B A Frente Parlamentar em Defe-
sa da Previdência na Câmara
Municipal do Rio, liderada pelo
vereador Paulo Pinheiro (PSOL),
convocou audiência pública para
o dia 22, às 10h, no plenário da
Casa. O vereador vai solicitar a
presença do novo presidente do
Previ-Rio, Luiz Alfredo Salomão,
membros do Tribunal de Contas
do Município e representantes de
aposentados e pensionistas.

B Se o mar do mercado imobi-
liário não está para peixe, as
águas podem ficar ainda mais
turvas para proprietários que
desconhecem o caminho das
pedras para despertar o inte-
resse e fisgar compradores. Es-
pecialistas garantem que é
possível aumentar em até
30% as chances de concretizar

o negócio se o vendedor apli-
car algumas técnicas para tor-
nar o seu imóvel mais atraen-
te. Para ajudá-los nessa tarefa,
o EXTRA preparou dez dicas
consideradas infalíveis (confi-
ra a tabela abaixo). 

Para o presidente do Institu-
to Brasileiro de Avaliações e
Perícias de Engenharia (Ibape
Nacional), Frederico Correia
Lima, a retração do mercado
torna ainda mais urgente a
adoção destas medidas.

— O mais barato é a limpe-
za, como tirar o encardido das
peças, isso chama a atenção do

observador externo. É possível
também passar produtos ade-
quados nos metais para que
eles fiquem brilhosos, além da
pintura, que dá um ar diferen-
ciado. É o mínimo necessário
para impermeabilização.

Na tentativa de preparar as
casas à venda, especialistas es-
tão usando a técnica america-
na chamada “home staging”,
que consiste em fazer mudan-
ças simples que potencializam
as qualidades do imóvel.

—É quase uma maquiagem
para agregar valor ao máxi-
mo. Os incorporadores já fa-
zem isso com imóveis novos —
diz Sandra D'Angelo, consul-
tora em “home staging”.

Ovalor também pode ser in-
fluenciado negativamente.

— A precificação de um
imóvel está relacionada com

suas características: conserva-
ção, armários, churrasqueira,
piscina e outros. Não é apenas
a metragem — diz Lucas Var-
gas, CEO do VivaReal. s

t

Técnica aumenta em 30%
chance de vender imóvel
Com mercado imobiliário
desaquecido, opção é investir
em pintura, luz e decoração 
Pollyanna Brêtas
pollyanna.bretas@extra.inf.br
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B PARA FECHAR NEGÓCIO

SA
N

D
R

A
 D

'A
N

G
E

LO

SA
N

D
R

A
 D

'A
N

G
E

LO

TRANSFORMAR
A cozinha (acima) foi

renovada com
pintura. Abaixo, foi

só tirar o excesso de
móveis e objetos

PINTURA

O mais barato é a
limpeza, tirar o

encardido e passar
produto adequado

MAQUIAGEM

Os incorporadores já
fazem isso com os

imóveis novos,
investindo na luz

B Às vezes, o imóvel fica mais
de um ano para vender, e as
propostas dos compradores
estão mais agressivas, com
mais poder de barganha.
Antigamente, o proprietário
tinha um pensamento de que
não faria melhoria para ven-
der, mas isso acabou. A Urca é
um bairro excelente e já foi
muito disputado no passado.
Mas agora há muita oferta na
Urca e no Recreio. Na Tijuca,
está vendendo bem. 

‘O mercado 
de venda está
mais difícil’

DEPOIMENTO

LEONARDO SCHNEIDER
Vice-presidente do Sindicato
da Habitação (Secovi Rio)

CONFIRA AS DICAS

FONTE: IBAPE NACIONAL, SANDRA D'ÂNGELO E PAULO ROBERTO LEARDI

Mantenha o local 
organizado
Qualquer 

comprador ou 
locatário, ao visitar uma 
casa ou apartamento, 
quer encontrar um 
local organizado, certo? 
Então, comece a usar a 
técnica justamente por 
aí. Organize o local! A 
bagunça afasta clientes

Use a técnica do 
espelho
Para dar uma 

sensação de 
aconchego e aumentar 
os ambientes use 
espelho. Quando 
usado na posição 
correta, ele é muito 
bem-vindo também 
para iluminar o 
ambiente 

Fique atento à 
iluminação
Priorize a 

iluminação ambiente 
sempre que possível. 
Na hora de escolher a 
iluminação artificial, 
prefira a amarela, pois 
cria um clima mais 
acolhedor. Durante a 
visita, acenda as luzes, 
mesmo que seja de dia

Traga um cheiro 
de aconchego 
para o lar

Essa pode ser uma 
técnica usada para
que o cliente se
sinta em casa

Fique bem
na foto
Colocar boas 

imagens do imóvel na 
rede já é metade do 
caminho para o negócio. 
Isso porque, atualmente, 
os clientes fazem 
primeiro uma 
pré-seleção na internet 
antes de definirem onde 
vão investir

Limpe a casa
Após organizar
a casa, é 

fundamental realizar 
uma limpeza pesada do 
imóvel. Vale até pagar 
uma faxina para causar 
uma impressão ainda 
melhor nos potenciais 
compradores

Abra espaço
Libere prateleiras, 
mude coisas de 

lugar. É preciso deixar 
um pouco de espaço 
aberto, o que aumenta 
a sensação de que o 
imóvel é amplo

Para agregar 
valor
Preserve os 

móveis planejados
ou embutidos

Piso frio
Dê preferência aos 
pisos frios, caso 

faça alguma alteração 
nos pisos do imóvel. Esse 
tipo de material costuma 
ser mais fácil de limpar e 
também mais resistente

Bonito e 
seguro
Evite deixar 

instalações elétricas 
com fios soltos e 
aparentes
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OSs: dívida pode chegar a quatro meses
B Segundo o vereador Paulo Pi-
nheiro, do PSOL, o município
precisa ficar atento quanto à
questão das Organizações Soci-
ais. Informações passadas pelo
secretário de Saúde, Carlos Edu-
ardo de Mattos, em visita à Câ-
mara de Vereadores, dão conta

de uma dívida de quatro meses e
meio com as OSs. São três meses
não pagos em 2016 (outubro,
novembro e dezembro), além da
pendência de metade de janeiro,
e fevereiro.

—O secretário de Saúde esteve
na Câmara e confirmou o tama-

nho do problema. Estamos aguar-
dando para saber quando essa dí-
vida será paga — disse Pinheiro.

O vereador informou que foi
passada uma previsão de quitar
o atraso de janeiro, fevereiro e
antecipar o custeio de março já
na próxima semana.

NELSON LIMA NETO
nelson.neto@extra.inf.br
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