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PROMOÇÃO VENDAS

PDG vende 370
imóveis com
descontos de
até R$ 500 mil
Jorge Gauthier

jorge.souza@redebahia.com.br

Quem está em busca de um
apartamento novo para morar
e com pressa em fazer a mu-
dança tem uma oportunidade
através da ação de vendas da
construtora e incorporadora
PDG. A empresa está ofere-
cendo até o dia 11 de novembro
descontos de R$ 50 mil a
R$ 500 mil para empreendi-
mentos prontos para morar ou
em fase avançada de constru-
ção da obra.

São 370 unidades disponí-
veis para morar com preços a
partir de R$ 258 mil localiza-
das em Salvador e Região Me-
tropolitana. “É possível com-
prar um Atmos, apartamento
a partir de 88 m², 3 ou 4 suítes,
no Greenville (Piatã), por
R$ 556,8 mil ”, informou o di-
retor de incorporação, Rodri-
go Alves, acrescentando que
esta é mais uma oportunidade
para os baianos realizarem o
sonho da casa própria. As uni-
dades possuem de 2 a 4 quar-
tos, de 48 m² a 276 m², em
obras avançadas ou prontos
para morar.

DESCONTOS EM ALTA
DIVULGAÇÃO

A ação de vendas da PDG seguirá com descontos de até R$ 500 mil até o dia 15 de novembro como forma de facilitar a venda de imóveis

VEJA OS IMÓVEIS PARTICIPANTES DA AÇÃO

LUMNO Localização: bairro
Greenville/ Metragem: 225m²
e 276m²/ 4 suítes/ Infraestru-
tura completa de lazer. Preço
a partir de R$ 1.883.271,01

LUDCO Localização: bairro
Greenville/Metragem: 134m²
e 180m²/3 e 4 suítes/Infraes-
trutura completa de lazer.
Preço a partir de
R$ 883.920

ATMOS Localização: bairro
Greenville/ Metragem: 88m²
e 116m²/ 3 e 4 quartos (1 ou 2
suítes). Preço a partir de R$
556.800

PLATNO Localização: bairro
Greenville/ Metragem:
110m²/ 3 quartos com 1 suíte/
Infraestrutura completa de
lazer. Preço a partir de R$
748.280

ETCO Localização: bairro
Greenville/ Metragem: 130m²
e 172m²/ 3 e 4 quartos (1 ou 2
suítes)/ Infraestrutura com-
pleta de lazer. Preço a partir
de R$ 911.199,00

PÁTIO ARVOREDO Localiza-
ção: Brotas/ Metragem: 62m²
a 107m²/ 2 a 4 quartos (1 ou 2
suítes)/ Infraestrutura com-
pleta de lazer. Preço a partir
de R$ 390.720

CORES DE PIATÃ Localização:
Piatã/ Metragem: 48m²/ 2
quartos/ Infraestrutura com-
pleta de lazer. Preço a partir
de R$ 258.600

RESERVA DOS PÁSSAROS Lo-
calização: Piatã/ Metragem:
56 e 70m²/ 2 e 3 quartos (1
suíte)/ Infraestrutura com-
pleta de lazer. Preço a partir
de R$ 411.763,01

Janelas: cuidados e segurança na escolha certa
Na hora de comprar a casa
nova, poucas pessoas se
atentam para um detalhe im-
portante: a escolha de janelas
e esquadrias de alumínio. O
vice-presidente de Progra-
mas da Qualidade, da Asso-
ciação Nacional de Fabrican-
tes de Esquadrias de Alumí-
nio (Afeal), Alberto Henrique
Cordeiro, explica que, na ho-
ra de comprar um imóvel, o
consumidor deve exigir um
produto qualificado e de
acordo com as normas técni-
cas. “Isso significa que o pro-
duto deve ter o certificado de
qualificação pelo PSQ - Pro-

grama Setorial da Qualidade
- Esquadria de Alumínio. As
esquadrias de alumínio (por-
tas e janelas) devem ser fabri-
cadas de acordo com a norma
de desempenho ABNT NBR
10821. Esta norma exige os
ensaios necessários para ava-
liação completa da qualidade
das esquadrias e requisitos
mínimos para fabricação de
portas e janelas”, explica.

No caso das portas, segun-
do Alberto, deve verificar se
elas apresentam vidro de se-
gurança (vidro laminado ou
aramado) abaixo de 1,10m,
conforme a norma.

Com as janelas de má qua-
lidade podem ocorrer vários
problemas, segundo o repre-
sentante da Afeal. “Como por
exemplo infiltração de água,
causando danos nos móveis
ou pisos de madeira e paredes
mofadas e passagens de vento
pela esquadria, causando ruí-
do quando a janela está fe-
chada. O que provoca danos a
sua saúde do consumidor,
que é privado de uma noite de
sono, dentre outros”. A Afeal
realizou essa semana, em
Salvador, o 1º encontro no
Nordeste para debater ques-
tões relacionadas ao tema.

ATENUA SOM/DIVULGAÇÃO

Escolha da janela adequada evita riscos de acidentes domésticos

RESERVA DAS ILHAS Locali-
zação: Piatã/ Metragem: 56 e
70m²/ 2 e 3 quartos (1 suíte)/
r. Preço a partir de R$
303.666

VILLA DO MAR Localização:
Praia de Buraquinho/ Metra-
gem: 67m² e 87m²/ 2 e 3
quartos (1 suíte)/ Infraestru-
tura completa de lazer. Preço
a partir de R$ 381.957


