Feirão da Caixa de Curitiba começa nesta sexta-feira e reúne 19 mil imóveis - FETRACONSPAR

A Caixa Econômica Federal promove, de sexta-feira,15, a domingo, 17, a 11ª edição do Feirão
Caixa da Casa Própria em Curitiba. Considerado o maior do ramo imobiliário, o evento contará,
em 2015, com mais de 19 mil imóveis, novos ou usados, que estarão em oferta. Nesta edição,
o foco da Caixa será o financiamento de habitação popular do Programa Minha Casa Minha
Vida e das demais operações com recursos do FGTS, cujo teto máximo na capital paranaense
é de R$ 170 mil.
A Cyrela Paraná, uma das participantes, durante o evento, irá apresentar empreendimentos
assinados pela Living Construtora, ideais para quem está buscando seu primeiro imóvel ou um
investimento para o futuro. A construtora vai oferecer imóveis no Alameda Clube Residencial, o
Ideale Residencial (ambos no Santa Quitéria) e o Up Life Pinheirinho, localizado na Linha
Verde. O empreendimento conta com apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte, de 44 a 60
m² privativos e uma área de lazer completa. Outro destaque é o Fun Residence Club,
condomínio no Cajuru com opções de dois e três dormitórios, com ou sem suíte, de 54 a 64 m²
privativos.

Segundo o superintendente regional da Caixa em exercício, Vilmar José Smidarle, o Feirão
será uma oportunidade para as famílias buscarem a realização do sonho da casa própria. “No
Feirão, os visitantes têm acesso, num só local, aos principais lançamentos e a diversos
imóveis, novos ou usados, disponíveis na região de Curitiba e Região Metropolitana, e ainda
podem contar com as condições facilitadas que a Caixa oferece”, comenta.

O Feirão Caixa da Casa Própria de Curitiba contará com 80 parceiros. São 41 construtoras e
39 imobiliárias que ocuparão os estandes do evento. São mais de 19 mil imóveis novos ou
usados em oferta. Mais de 400 empregados da Caixa trabalham para a realização do Feirão de
Curitiba, neste ano.

Consórcios Caixa

Uma das opções para adquirir a casa própria, no Feirão, é o Consórcio CAIXA. Durante a
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realização do evento, quem contratar uma cota do Consórcio terá desconto de 1% na taxa de
administração. É possível contratar cartas de crédito de R$ 70 mil a R$ 700 mil, com prazos de
120 até 200 meses.

Serviço:

11º Feirão Caixa da Casa Própria em Curitiba

Local: Expotrade Convention Center – Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, 10454 – Curitiba
(PR)

Data e horário de atendimento:

Dias 15 e 16/05 (sexta e sábado): das 10h às 21h

Dia 17/05 (domingo): das 10h às 18h
Fonte: Bem Paraná, 14 de maio de 2015
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