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2017: um ano de boas conquistas
Com o propósito de impulsionar o desenvolvimento do mercado imobiliário capixaba, a Ademi-ES atuou sistematicamente em 2017 para promover um ambiente favorável para a realização de negócios no Espírito Santo. Por meio da realização de pesquisas, cursos, reuniões e encontros com entidades nacionais que defendem os interesses do segmento no
âmbito jurídico, político e econômico, a entidade esteve ao lado dos associados oferecendo informações, qualificação,
oportunidades de negócios e representação nas discussões dos planos diretores urbanos das cidades.
Entre as conquistas do ano está a criação do Índice Ademi-ES/VivaReal, que apresenta mensalmente o comportamento dos imóveis verticais prontos à venda e para locação nas cidades de Vitória e Vila Velha. O Índice também traz
o perfil do cliente que busca imóvel no período, bem como o preço médio praticado em 30 cidades brasileiras para
aluguel e vendas.
Outro feito importante foi a recente filiação da Ademi-ES à AELO - Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano. A parceria tem possibilitado, aos associados, o acesso a informações privilegiadas, representatividade
a nível nacional e participação em reuniões do grupo formado pela Ademi-ES para tomada de decisões que afetam a
produtividade das loteadoras no Estado.
Para 2018, a Ademi-ES está otimista com relação ao futuro econômico do país. 2017 foi um ano de ajustes, de aprovação da Reforma Trabalhista, queda das taxas de juros, reaquecimento do comércio varejista e retomada dos postos de
trabalho. A Reforma da Previdência, se aprovada, também contribuirá significativamente para a melhora da economia. A
Ademi-ES deseja um 2018 produtivo para todos os associados!

Sandro Carlesso

Presidente da Ademi-ES

CONFIRA A SEGUIR AS PRINCIPAIS
AÇÕES DA ADEMI-ES EM 2017
Encontros com secretários da Grande Vitória
No dia 30 de março, a Ademi-ES deu iniciou à agenda de encontros
com os novos secretários municipais de Desenvolvimento Urbano
da Grande Vitória. A primeira reunião foi com Antônio Marcus Machado, responsável pela pasta em Vila Velha. Já no dia 11 de abril,
a entidade recebeu os secretários de Desenvolvimento Urbano e de
Desenvolvimento Econômico de Serra, Tarcísio Bahia e Paulo Menegueli, respectivamente. No mês de maio, no dia 9, os associados
receberam o representante da pasta de Cariacica, Marcus Zanotti.
Os encontros tiveram como tema a ocupação do solo e as potencialidades de crescimento de cada município.

Ademi-ES no Congresso Nacional
O empresário José Renato Loureiro de Almeida representou a Ademi-ES no evento de apresentação da Agenda Legislativa e
Projetos Prioritários do Setor de Comércio e Serviços Imobiliários 2017 – 2018. O encontro, realizado no dia 17 de maio, na
Câmara dos Deputados, em Brasília, era um pleito do Secovi Rio e contou com a apresentação de uma pauta elaborada pela
entidade com o auxílio de 22 sindicatos da habitação de outros estados e associações setoriais. Entre os temas estavam a
elevada carga tributária; os distratos na comercialização; a segurança jurídica na locação; os terrenos de marinha; a atuação
dos corretores de imóveis e loteamentos com acesso controlado.

Direito Imobiliário em debate
Um dos temas que a entidade destacou no ano de 2017 foi o Direito
Imobiliário. No dia 18 de maio foi promovido o 1º Encontro Jurídico desenvolvido pela Ademi-ES. Os palestrantes foram Gilmar
Custódio, presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB-ES e também diretor jurídico da Ademi-ES; e Victor
Passos Costa Neto, advogado e membro do Conselho Jurídico do
Sinduscon-ES. Os principais gargalos do setor como a questão da
alienação fiduciária, Terrenos de Marinha e a reforma trabalhista estiveram no centro das discussões do encontro.

Ademi-ES no 89º Enic
Como acontece todos os anos, a Ademi-ES participou de mais uma edição do Encontro Nacional da Indústria da Construção
(ENIC). O presidente Sandro Carlesso e o vice-presidente da Ademi-ES, Celso Siqueira Júnior, representaram a entidade. O
evento reuniu as principais lideranças empresariais do setor em torno do tema central “Superação é nossa maior obra”,
explorado em diversas vertentes, desde a discussão de tendências e novas tecnologias para a construção a perspectivas
para o mercado brasileiro.

Índice Ademi-ES/VivaReal
Desde maio de 2017, o mercado imobiliário capixaba e população
interessada em informações sobre o setor contam com o Índice
Ademi-ES - VivaReal. A pesquisa é uma realização da Associação
das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo
(Ademi-ES), em parceria com o portal VivaReal, e apresenta, mensalmente, o perfil e o comportamento do mercado de imóveis verticais
prontos à venda e para locação nos municípios de Vitória e Vila Velha.
As informações que compõem o indicador são extraídas do relatório
de Dados do Mercado Imobiliário (DMI), gerado a partir de um rigoroso processo de análise de dados coletados mensalmente
pelo portal VivaReal. A pesquisa apresenta um raio x sobre as principais demandas dos consumidores com relação aos bairros mais procurados para morar, as tipologias mais buscadas, além de aferir a demanda por imóveis para venda e locação.
Também traz comparativos entre demanda e oferta nas áreas pesquisadas, além de um ranking nacional destacando o
preço médio do metro quadrado para venda e locação praticado em 30 cidades brasileiras.

Análise de Projetos
A Ademi-ES, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento de Vitória (Sedec) e Sinduscon-ES, promoveu uma
mesa-redonda sobre o tema “Processo Simplificado de Análise de Projetos”. O evento aconteceu no dia 1º de junho, na
sede da entidade, e contou com as participações de Lenise Loureiro, secretária de Desenvolvimento de Vitória; Sandro
Pretti, arquiteto e diretor do Sinduscon-ES; além de Tito Augusto de Carvalho, presidente do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Espírito Santo (CAU).

Encontros Solidários
Em 2017, a Ademi-ES promoveu palestras e eventos com cunho
filantrópico. No dia 14 de junho, em parceria com o palestrante
Guilherme Machado, a entidade trouxe o autor do best seller “Empreenda Sem Fronteiras”, Bruno Pinheiro, para falar sobre o tema
“Como vender imóveis pela internet: construa sua autoridade e faça
os clientes virem até você”. A palestra resultou na doação de 300
quilos de alimentos não perecíveis para o projeto “Mão Estendida”,
que beneficia famílias carentes. Já no dia 26 de julho, a Ademi-ES
realizou o lançamento do livro “Longa Caminhada”, do ex-presidente
e atual conselheiro da entidade Luiz Carlos Prado de Menezes, com venda da publicação revertida para o Serviço de Engajamento Comunitário (Secri). Na ocasião, foi doada a quantia de R$ 2.600,00, por meio da venda de 52 exemplares da obra.

Ademi-ES na CII
O presidente da Ademi-ES, Sandro Carlesso, e a diretora financeira Rachel Menezes participaram das reuniões da Câmara da
Industria da Construção. Os eventos foram realizados no Secovi de São Paulo nos meses de fevereiro, abril e agosto. Além
de terem sido importantes momentos para relacionamento com os principais líderes do mercado imobiliário nacional, os encontros propiciaram aos envolvidos um ganho de conhecimento sobre o Programa MCMV, Distratos, Indicadores Nacionais,
Revisão da Norma de desempenho, Lei de Inclusão e Acessibilidade, entre outros, que foram partilhados com os associados.

Ademi-ES na CBCSI
O conselheiro da Ademi-ES, Juarez Gustavo Soares, representou a entidade nas reuniões da Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários (CBCSI). Os encontros aconteceram em Brasília, nos dias 22 de março e 7 de dezembro, como
também no Rio de Janeiro, no dia 25 de setembro. Em pauta estavam debates sobre a questão dos distratos na área de
loteamentos, lei de licenciamento ambiental, reforma trabalhista entre outros assuntos de interesse do setor imobiliário.

Posse da diretoria da Ademi-ES
A 24ª edição do Salão do Imóvel Ademi-ES, que movimentou o mercado imobiliário capixaba entre os dias 26 e 29 de outubro, também deu posse à diretoria reeleita da entidade para o biênio 2017/2019. O evento foi aberto oficialmente com
a presença do governador do Espírito Santo, Paulo Hartung. O diretor executivo da Impacto Engenharia, Sandro Carlesso,
continua na presidência da Ademi-ES, tendo como vice-presidentes os empresários Moacyr Brotas Neto, da Vitória Imóveis,
e Celso Siqueira Júnior, da Lorenge.

Ademi-ES em Uberlândia
O vice-presidente da Ademi-ES, Moacyr Brotas Netto, esteve em Uberlândia, Minas Gerais, participando da 7ª edição Complan, entre os dias 15 e 17 de novembro. O evento discutiu questões como: comunidades planejadas, loteamentos e desenvolvimento urbano. O encontro incluiu visita técnica ao bairro planejado Granja Marileusa.

Ademi-ES filia-se à AELO
O segmento de loteamentos no Espírito Santo passou a contar com
representatividade nacional. A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (ADEMI-ES) se filiou
à Associação das Empresas de Loteamentos e Desenvolvimento
Urbano (AELO). O evento de oficialização da parceria aconteceu
durante o “Encontro com líderes de loteamentos no Espírito Santo”,
realizado no dia 27 de novembro, no Boulevard Lagoa Residence
& Resort, na Serra, e contou com a presença do presidente nacional da AELO, Caio Portugal, além de diversas loteadoras atuantes,
construtoras, imobiliárias e autoridades. O empresário Douglas Vaz
foi empossado delegado regional da Aelo no Estado. O segmento vem promovendo reuniões bastante produtivas na sede da
Ademi-ES para discutir assuntos relacionados ao setor.
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