São Paulo, 16 de maio de 2012

Living Construtora marca presença no Feirão
da Caixa 2012 com estande de 200 metros quadrados
Construtora apresenta o maior estante, com 35 atendimentos no
Feirão de São Paulo, além de confirmar mais sete cidades brasileiras
A Living Construtora, um dos principais players da construção civil brasileira, e a
Plano&Plano estarão juntas na oitava edição do Feirão da Caixa da Casa Própria,
evento que acontece de 18 a 20 de maio no Centro de Exposições Imigrantes, em
São Paulo. Em um espaço de 200 m² (maior estande desta edição do Feirão),
serão 35 pontos de atendimento e empreendimentos distribuídos entre a capital,
ABC e Barueri.
A construtora está oferecendo unidades a partir de R$ 145 mil, com lazer completo
e segurança 24h, e o cliente já pode sair do feirão de casa nova. No local haverá
uma sala de negociação onde os clientes serão atendidos por corretores e poderão
escolher o imóvel que mais se encaixa nas suas expectativas.
“Essa é uma excelente oportunidade para estarmos mais uma vez junto ao nosso
cliente, mostrando as inúmeras opções de imóveis que cabem em cada bolso e
realizam cada sonho. Além da vantagem de fazer todo o processo no local mesmo,
saindo do feirão com o negócio fechado”, ressalta Antonio Guedes, diretor geral da
Living Construtora.
Além de São Paulo, a Living Construtora também estará presente nos feirões das
cidades de Jundiaí (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Salvador (BA), Porto
Alegre (RS), Belém (PA) e São Luis (MA).
A grande novidade do Feirão 2012 é a redução dos juros anunciados no início de
abril, pela Caixa Econômica Federal. Agora vai ficar mais barato financiar a casa
própria. Os juros para quem tiver interesse em um imóvel de até R$500 mil
baixaram de 10% para 9% ao ano, já para correntistas da Caixa os juros caíram
para 7,9%.
Sobre a Living Construtora
A Living Construtora tem se consolidado entre as principais empresas do setor
imobiliário brasileiro. Desde que foi criada pelo grupo Cyrela Brazil Realty, em
2006, a Living vem apresentando crescimento de 20% ao ano, totalizando mais de
65 mil unidades residenciais lançadas, das quais 22 mil já foram entregues até
2011. Com a solidez de mais de 50 anos do grupo Cyrela Brazil Realty e presença

em 48 cidades brasileiras (em 14 estados) a Living Construtora surge como uma
solução para quem está em busca da casa própria.

Mais informações sobre a Living Construtora e seus produtos, acesse:
http://www.s2publicom.com.br e http://www.livingconstrutora.com.br
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