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Editorial
Ser diferente e fazer melhor. Essa diretriz nos move todos os dias e ilustra perfeitamente o caminho que a Cimes Construtora trilhou
ao longo destes dez anos. Nossa metodologia de trabalho e persistência fez com que nos tornássemos referência no segmento de
construção civil da Grande Florianópolis.
Ao longo das próximas páginas você terá contato com muito do universo Cimes e perceberá que cada novo projeto é visto como
algo único. Os relatos da equipe, os depoimentos dos nossos parceiros e as experiências compartilhadas por nossos clientes deixam
isso evidente. Somos gratos por poder compartilhar com você o que vivemos ao longo destes 10 anos.
Boa leitura!
Mauri Espíndola
Presidente da Cimes Construtora
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CIMES 10 ANOS

Cimes: uma década
pautada em ser diferente
e fazer melhor
“Ser diferente e fazer melhor”. Essa frase, dita por Mauri Espíndola, presidente da
Cimes, é a definição perfeita sobre o que norteia a empresa ao longo destes 10 anos de
história. Isso envolve todos os aspectos do negócio - atendimento, inovação e qualidade
da entrega.
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durante a execução da estrutura dos
prédios, que foi certificado pelo Ministério do Trabalho e se tornou referência
nacional.

Atualmente, na Grande Florianópolis,
quando se ouve falar em marcas de
referência no mercado da construção
civil, a Cimes (Construtora e Incorporadora Mauri Espíndola) figura nas
primeiras posições.

A empresa se mantém atualizada e
atenta às novas tendências. Um dos
exemplos que representa bem isso foi a
visita da Cimes ao Salão do Móvel de
Milão 2019. O evento é considerado
como ditador de tendências relacionadas a design de interiores, mobiliários
em geral, design de produto, uso de
cores, formas e tudo que diz respeito à
decoração residencial e comercial. A
construtora também visita anualmente
eventos como a Casa Cor, Feicon
Batimat e Expo Revestir.

São 10 anos de Cimes e, durante esse
período, mais de 70 mil m² foram
construídos e cerca de 40 mil m² estão
em fase de construção. Foram 434
imóveis adquiridos de empreendimentos já entregues e, ainda, 166 dos que
estão em construção. Isso totaliza 600
clientes satisfeitos.

Atendimento diferenciado

10 anos

Quem é cliente Cimes sabe sobre o
atendimento diferenciado e personalizado que acontece antes, durante e depois
da entrega de um empreendimento.

600 clientes
70 mil m² construídos
40 mil m² em construção
2 obras em construção

Uma empresa familiar

Rosângela e Rafaela são decisivas
durante a elaboração de plantas que
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Nossa missão constitui-se em conceber,
construir e entregar empreendimentos
de alto padrão, com excelente acabamento e design inovador; superando as
expectativas dos clientes.

Visão Cimes
Tornar-se uma empresa diferenciada e
reconhecida no ramo da construção
civil, construindo empreendimentos
atentos às inovações e tendências,
primando pela excelência do serviço,
garantindo a credibilidade dos clientes.

Valores Cimes
Foco no cliente
Confiabilidade
Cultura de inovação
Valorização das pessoas
Responsabilidade ambiental

Rafaela, engenheira civil

Cada cliente é visto como único e as
necessidades particulares são levadas
em consideração. Isso explica por que
muitos dos clientes que adquiriram
apartamentos e salas comerciais com
a Cimes se tornaram também embaixadores da marca.

5 obras entregues

Em meio ao dia a dia da Cimes, é
possível encontrar pai (Mauri), mãe
(Rosângela, diretora administrativa) e
filha (Rafaela, engenheira civil) tomando decisões em conjunto e acompanhando de perto todas as etapas de
cada obra que leva a assinatura da
empresa.

Missão Cimes

Mauri e Rosângela Espíndola

atendam perfeitamente bem o que os
clientes precisam. Mauri é peça-chave
durante a escolha e negociação de um
terreno, participa ativamente da elaboração dos projetos e compartilha o
conhecimento adquirido ao longo dos
mais de 30 anos de atuação no
segmento.

Atenção às tendências e à inovação
Além da paixão pela construção civil, o
presidente da Cimes tem amplo conhecimento da parte técnica e está constantemente em busca de novas soluções.
Prova disso é que ele desenvolveu um
modelo de guarda-corpo, utilizado

“Ao longo destes 10 anos, empenhamo-nos diariamente para criar imóveis que
atendam exatamente ao que nossos
clientes esperam. Em todo novo empreendimento, olhamos minuciosamente
para cada detalhe e nos imaginamos
morando lá. O fato de nos colocarmos
no lugar dos nossos clientes tem sido
decisivo para fazer a diferença em um
mercado tão competitivo”, explica
Rosângela Espíndola, diretora administrativa da Cimes Construtora.

CIMES 10 ANOS EM FOCO

7

LINHA DO TEMPO

Trajetória da Cimes Construtora
A Construtora e Incorporadora Mauri Espíndola (Cimes) nasceu em agosto de 2009, aliando o conhecimento, sensibilidade e inovação
do seu fundador, que dá nome à empresa. Na época, Mauri acumulava mais de 20 anos de atuação no ramo da construção civil, na
Grande Florianópolis.
Ao longo dos 10 anos de história, a Cimes construiu um portfólio admirável: cinco empreendimentos perfeitamente entregues e dois que,
atualmente, estão em fase de construção. Conheça em detalhes esta linha do tempo:

Entrega do
Acqua di Mare Residence

Entrega do
Residencial Bellagio

Entrega do
Infinity Residence

Início das obras do
Residencial Belvedere

Rua Sérgio Gil, Balneário
do Estreito, Florianópolis

Rua Durval da Silva,
Floresta, São José

Rua dos Navegantes,
Estreito, Florianópolis

Rua Heronildes José
da Silva, Floresta, São José

2009

2014

2016

2017

2018

2018

2018

2018

Nascimento da
Cimes Construtora, em agosto

Entrega do
Residencial Torres del Paine

Início das obras do
Residencial Absoluto

Entrega do
Cimes Office Tower

Mudança de sede da
Cimes Construtora

Avenida Ivo Reis Montenegro,
Floresta, São José

Rua Osvaldo Corrêa
de Andrade, Floresta, São José

Av. Marechal Castelo Branco,
Campinas, São José

Rua Koesa,
Kobrasol, São José

Rua Koesa,
Kobrasol, São José

Acqua di Mare
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Torres del Paine

Bellagio

Infinity

Cimes Office Tower

Absoluto

2019

Belvedere

CIMES 10 ANOS EM FOCO
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QUALIDADE DE VIDA

Mais de 1.000 m² de área de lazer
em um residencial
Em meio à correria diária, é bem
frequente ouvir relatos de pessoas que
contam os dias para a chegada do fim
de semana. Isso explica por que muitas
famílias têm optado por morar em um
lugar que traga o máximo de conforto,
aconchego e bem-estar.
Esse cenário foi levado em consideração ao projetar o Absoluto, empreendimento que está em fase de construção
em Campinas, São José. Além de ficar
próximo a tudo o que facilita a rotina supermercados, escolas, centros de
saúde e estabelecimentos comerciais os moradores do Absoluto terão à
disposição 1.000 m² de área de lazer e
convivência.
Esse projeto diferenciado permite viver
um pouco do fim de semana todos os
dias. Afinal, existem ambientes sociais
diversificados - hall de entrada, salão
de festas, espaço gourmet com forno a
lenha, sala de jogos, academia, piscina
adulto e infantil, praça do fogo, salão
de festas kids, brinquedoteca e
playground.

Localização estratégica
O casal Isaura Batista Silva e Amilton
José da Silva estão entre os futuros
moradores do Absoluto. Amilton conta
que cresceu no bairro Campinas e
acompanhou todo o crescimento da
região. Ele lembra que São José era
chamada de cidade dormitório da
Capital. “Hoje em dia o cenário mudou
e São José não tem mais esse título.
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Inclusive, o Absoluto chegou em um
momento em que há tudo na região shopping, colégio, faculdade, ponto de
ônibus, comércio”, comenta.

Diferenciais absolutos
Para quem preza por total conforto, os
apartamentos do Absoluto são ideais.
As plantas de todos os imóveis contam
com três suítes, característica que traz

Para Amilton, a escolha do Absoluto
também tem relação com a segurança
que eles têm na construtora. “Para
mim, falar em Cimes é falar em alto
padrão de qualidade em tudo, inclusive no atendimento. Quando me refiro
a alto padrão, isso envolve o comprometimento com o cliente antes, durante e depois de finalizada a obra”,
explica.

Destaque para a sustentabilidade
Fachada da Av. Marechal Castelo Branco, com 3 pavimentos de lazer

- Aquecimento solar para água quente nos
apartamentos.
- Captação da água pluvial para a
limpeza das garagens e irrigação do jardim.
- Fachada com vidros laminados e refletivos.

Apartamento
decorado
Salão de festas
mais privacidade e facilidade para o
dia a dia. Outro ponto positivo é o
living integrado à sala de jantar,
tornando o ambiente ainda mais
amplo e confortável.
“O Absoluto veio ao encontro do que
precisávamos. Um apartamento bem
localizado, com plantas bem planejadas e ampla sacada, três suítes e a
possibilidade de usufruir de uma
quarta vaga de garagem”, conta
Isaura.

Hall de entrada

“ O Absoluto
veio ao encontro
do que
precisávamos”.

O apartamento decorado
do Absoluto estará
disponível para visitação e
comercialização no primeiro
semestre de 2020.

Absoluto
Entrega: agosto de 2021
Endereço: Av. Marechal Castelo Branco,
Campinas, São José, SC

Isaura Batista Silva,
proprietária do Absoluto.
Piscinas adulto e infantil

Saiba mais em
absoluto.cimesconstrutora.com.br

CIMES 10 ANOS EM FOCO
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MODERNIDADE

Plantas personalizadas dão vida
a um apartamento ideal
Piscinas adulto e infantil
Uma sala de estar diferenciada, um
quarto mais amplo, uma cozinha
integrada com a sala de jantar. Se você
já visitou apartamentos pensando em
encontrar a melhor opção de compra,
muito provavelmente se deparou com
plantas de imóveis que não estavam
integralmente de acordo com o que você
precisava.
Isso evidencia que plantas com soluções
inteligentes são capazes de chegar o
mais próximo possível do que cada
pessoa precisa, tornando os ambientes
mais agradáveis para se viver. Por isso, o
Belvedere, que está em fase de construção, possui a opção de personalizar as
plantas dos apartamentos. É possível,
por exemplo, escolher um imóvel com
quatro dormitórios ou, então, com três
suítes.

Espaço zen junto às piscinas

2 SUÍTES + 2 DEMI-SUÍTES (apartamentos final 02)

Oportunizar experiências grandiosas em
espaços que promovam bem-estar. Essa
premissa norteou o projeto das áreas de
convívio social do Belvedere. Um exemplo disso está no fato de que a piscina e
o espaço zen estão localizados no ático,
com uma vista diferenciada.
Essa característica se torna ainda mais
especial pelo fato de que o Residencial
será o prédio mais alto do bairro Floresta,
em São José.

OPÇÃO 1

3 SUÍTES (apartamentos final 02)

“ É uma empresa de
família fazendo um
trabalho para as
famílias.”

Essa foi uma das características do
Belvedere que despertou a atenção do
casal Jean Costa da Silva e Dóris Paula
Forte da Silva, futuros moradores. “A
possibilidade de personalizar o apartamento chamou nossa atenção, pois
permite adaptar os ambientes de acordo
com as nossas preferências e necessidades atuais”, explica Jean.
“Outro ponto que contou muito foi o fato
de sabermos sobre o compromisso que a
Cimes tem com a qualidade e o prazo de
entrega dos empreendimentos. É uma
empresa de família fazendo um trabalho
para as famílias”, complementa Dóris
Paula.
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Área de lazer no ático

Dóris Paula Forte da Silva,
proprietária do Belvedere.

Belvedere
Entrega: agosto de 2022
Endereço: Rua Heronildes José da Silva,
Floresta, São José, SC

OPÇÃO 2

Diferenciais do Belvedere
- Plantas personalizadas.
- Apartamentos com 3 e 4 dormitórios.
- 2 e 3 vagas de garagem.

- Piscina no ático.
- Aquecimento solar para água
quente nos apartamentos.

Saiba mais em
belvedere.cimesconstrutora.com.br

CIMES 10 ANOS EM FOCO
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“ Olhamos para trás e
permanecemos orgulhosos
com essa integração entre
o poder público e a iniciativa
privada.”

Compromisso social: revitalização
da praça Parque Residencial Floresta

Rafaela Espíndola,
diretora da Cimes Construtora.
Até julho de 2015, quem passava pela
praça do Parque Residencial Floresta,
em São José, deparava-se com um
lugar com pouca área verde e equipamentos em condições ruins. Em
resumo, um ambiente não muito
convidativo.
O cenário mudou quando a Cimes
Construtora adotou o local. Percebendo a falta de infraestrutura oferecida à comunidade e, consequentemente, o desuso da praça e,
também, possuindo empreendimentos na região, a Cimes motivou-se a

revitalizar o espaço, como uma forma
de presentear o bairro com um lugar
acessível a todo o público.

Mudanças realizadas
A praça, que tem aproximadamente
2.500 m², ganhou um novo projeto
paisagístico com o plantio de diversas
árvores, instalação de bancos, mesas
para jogos, criação de um espaço pet,
área para a feira de frutas e verduras,
playground completo e uma calçada
para acessibilidade. Em contrapartida,
a Prefeitura de São José ficou respon-

sável pela pista de skate, quadra poliesportiva e iluminação.

Playground infantil

Para Rafaela Espíndola, diretora da
Cimes, um espaço público bem estruturado traz muitos benefícios. “Olhamos
para trás e permanecemos orgulhosos
com essa integração entre o poder público e a iniciativa privada, pois possibilitamos aos moradores uma área de convívio
social e ampliamos a qualidade de vida
no bairro. Que a iniciativa permaneça
servindo de inspiração e de referência”,
finaliza Rafaela.

Quadra poliesportiva

Pista de skate

Pergolado

Praça Parque Residencial Floresta
Revitalização: julho de 2015
Endereço: Av. Ivo Reis Montenegro,
esquina com a Rua Rudolfo Jacob
Schaeffer, Floresta, São José, SC

Realização:

Apoio:

“ Morar no Infinity
trouxe mais qualidade
de vida para mim e
para minhas filhas.
É impossível morar ali
e não ser plenamente
satisfeita.”
Neuselene Schmitt, moradora
do Infinity Residence.

ficadas - há apartamentos, duplex e
triplex, com três e quatro vagas de
garagem. O cuidado com cada detalhe
e a preocupação em fazer com que os
proprietários se sentissem plenamente
realizados foi uma constante.

Hall de entrada

QUALIDADE DE VIDA

O verdadeiro conceito de viver bem
É provável que você concorde que o ideal
de moradia inclui viver em um lugar
seguro, que inspire qualidade de vida e
facilite o dia a dia. Por isso, no momento
de escolher um imóvel, a localização
costuma estar entre os critérios decisivos.
Esse cenário se torna possível a partir do
momento que um empreendimento é
projetado por profissionais que priorizam
cada uma dessas características. Assim
foi durante a concepção e construção do
Infinity Residence, localizado em uma das
regiões mais nobres e completas de
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Florianópolis, o bairro Estreito.
Para começar, o Infinity fica de frente para
a Beira-Mar Continental, algo que inspira
bem-estar e estimula viver mais momentos ao ar livre. Além disso, vários dos
apartamentos possuem vista para o
principal cartão-postal de Florianópolis: a
Ponte Hercílio Luz.
“O Infinity Residence é a tradução perfeita do que chamamos de qualidade de
vida”, diz Rosângela Espíndola, diretora
administrativa da Cimes Construtora. Esse

mesmo sentimento também é compartilhado por quem mora no empreendimento. “Morar no Infinity trouxe mais qualidade de vida para mim e para minhas filhas.
É impossível morar ali e não ser plenamente satisfeita”, conta Neuselene
Schmitt.

“A Cimes para mim não é uma empresa,
é uma família. Minha relação com a
Cimes vai além do comercial, envolve
amizade e carinho. Um dos episódios
que lembro em relação ao cuidado é
que, enquanto eu estava montando meu
apartamento no Infinity, um dos profissionais que contratei furou a parede e
acabou atingindo o cano de água
quente. Sabe o que aconteceu quando
entrei em contato com a Cimes? Em
poucos minutos chegaram dois funcionários da Cimes e consertaram tudo,
sem custo adicional algum, mesmo não
sendo um problema ocasionado por
eles. Isso para mim é a perfeita demonstração de cuidado”, detalha Neuselene.

Detalhe do salão de festas

Piscinas adulto e infantil

O que dizem os moradores

Conforto, classe e elegância

“Eu estou muito feliz com esta conquista.
Quero ter muita saúde para aproveitar o
máximo possível tudo que está disponível”. Maria Luiza Feijó

Esses três pilares nortearam tanto o
projeto dos imóveis, quanto o das áreas
sociais. As plantas são amplas e diversi-

“O Mauri sempre me disse que eu iria
ficar realizado, que seria um sonho, e
realmente aconteceu”. Ademir Watzko

Brinquedoteca

CIMES 10 ANOS EM FOCO

17

Apartamento decorado Infinity
Sucesso. Essa palavra resume o
que foi a venda do apartamento
decorado do Infinity Residence, o
primeiro decorado da Cimes Construtora. Em menos de duas semanas de exposição, o imóvel ganhou
o coração dos proprietários Neide

Dasi Giacon e Hildebrando Giacon
Neto.
"Fiquei encantada com a vista, com
o mar e com o apartamento. Ele é
tudo o que nós desejávamos”,
relembra Neide.

A rápida comercialização superou
todas as expectativas. Por isso, o
Absoluto, empreendimento que está
em fase de construção, também
contará com apartamento decorado.
Ele estará disponível para visitação
ainda no primeiro semestre de 2020.

Cozinha

Living e sala de jantar
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Home office

Lavanderia

Suíte master
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CIMES. 10 anos orgulhosos por fazer
parte da história de Florianópolis.
Os nossos engenheiros sempre fazem um cálculo diferenciado
para projetar empreendimentos Cimes: levam em conta a
dimensão que é construir para Florianópolis.

Um projeto de Vida

CIMES 10 ANOS

Mauri Espíndola: uma história marcada
pelo empreendedorismo e persistência
Imagine a seguinte história: um menino
nascido na cidade de Alfredo Wagner
trabalhou na agricultura até os 13 anos de
idade quando, então, mudou-se para
Palhoça com a família. Vender os quitutes
que a mãe preparava foi sua primeira
experiência comercial, até surgir a oportunidade de ser balconista em uma churrascaria. Com 15 anos, depois de ter
trabalhado como funcionário de feira, teve
seu primeiro negócio próprio no ramo de
frutas, legumes e verduras.
A descrição acima é real e contextualiza
um pouco do que foram as primeiras
experiências profissionais de Mauri Espíndola, presidente da Cimes Construtora. Foi
depois de vivenciar um negócio próprio
como feirante que o caminho rumo à
construção civil começou a ser traçado de
fato. O gosto por essa área tem como
origem o trabalho do pai, que por muitos
anos atuou com obras. “Desde pequeno
eu já ajudava o meu pai em algumas
tarefas ligadas à construção, como esquadrejamento e nivelamento”, conta Mauri.

construtora é nosso carro-chefe. Eu
almoço, durmo e acordo focado na
Cimes e nas construções”, conta.
Ele relata que diariamente passa, no
mínimo, uma vez em cada obra. “Se você
não estiver presente, não consegue o que
deseja para o produto final. Essa presença
intensa permite que eu identifique de
imediato algo que esteja fora do previsto e
também tire dúvidas diárias dos colaboradores e fornecedores”, explica.

destacasse e conseguisse um cargo de
gerenciamento. “Muitos dos profissionais que trabalhavam lá tinham
somente conhecimento prático”.

marca nova no mercado, as pessoas
acreditaram no nosso trabalho. Dali para
frente a Cimes se consolidou e é sucesso
total”, expõe.

Como o empreendedorismo sempre falou
mais alto, quando tinha 21 anos, em
1985, Mauri fundou sua primeira empresa na área de prestação de serviços de
instalações elétricas e hidráulicas para
construtoras da Grande Florianópolis. No
ano seguinte, deu um passo ainda maior
e passou a construir casas. "Com um
amigo, construímos a primeira casa que
tinha cerca de 200 metros quadrados.
Com o sucesso da venda, fizemos mais
quatro casas do mesmo porte. Então, em
1988, iniciamos a construção do primeiro
prédio", lembra.

Mesmo em meio às turbulências econômicas vividas no Brasil, Mauri conta que a
empresa se manteve firme. De acordo com
ele, o ponto-chave diz respeito a estar
consciente sobre as oscilações que
ocorrem no mercado imobiliário e estar
preparado. “O que nos segurou durante
esse período foi o diferencial dos nossos
produtos e o fato de que, até agora, nenhuma obra foi construída utilizando financiamento bancário, sempre usamos recursos
próprios”, explica.

A consolidação da Cimes

Mauri Espíndola, presidente da Cimes Construtora
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Com 16 anos, Mauri trocou o negócio de
feirante para trabalhar com o pai,
construindo casas de madeira. Em meio
a isso, uma empresa de elétrica e hidráulica o contratou como funcionário. Foi
então que ele decidiu investir na profissionalização e, em dois anos, formou-se em
um curso de automação industrial e
predial no Senai.

Foi em agosto de 2009 que nasceu a
Construtora e Incorporadora Mauri
Espíndola (Cimes). De lá para cá, foram
cinco empreendimentos entregues e dois
que estão em fase de construção. Segundo
Mauri, a obra que mais o marcou, ao
longo desses 10 anos, foi o residencial
Torres del Paine, entregue em 2014.

Mauri trabalhou por quatro anos e meio
na empresa. Segundo ele, a formação
técnica foi decisiva para que ele se

“O Torres del Paine foi um divisor de águas
na empresa, especialmente pelo porte do
empreendimento. Mesmo sendo uma

Outro ponto de destaque é o comprometimento da equipe. Segundo Mauri, há
funcionários que trabalham com ele há
mais de 30 anos, desde a fundação da
empreiteira. “Além do mais, conto também
com o conhecimento e a parceria da
Rosângela, minha esposa e diretora
administrativa da Cimes”, comenta.

O dia a dia do Mauri na empresa
Mauri resume em duas palavras estes
10 anos de Cimes: persistência e
comprometimento. “Nós trabalhamos
o dia todo focados nesta atividade.
Não temos um negócio paralelo, a

10 anos de Cimes
Quando questionado se esperava que a
Cimes ganhasse essa dimensão toda na
região, ele fala “eu sonho alto desde
novinho”, e conta que o que mais gera
orgulho é o reconhecimento das pessoas
em relação à marca e à qualidade dos
empreendimentos.
Sobre as perspectivas futuras, o presidente
da Cimes conta que existem mais lançamentos no radar da construtora e que a
equipe toda permanecerá ao longo das
próximas décadas com o lema de ser
diferente e fazer melhor.

“ Nós trabalhamos o dia todo
focados nesta atividade. Não
temos um negócio paralelo,
a construtora é nosso
carro-chefe. Eu almoço,
durmo e acordo focado na
Cimes e nas construções.”
Mauri Espíndola,
presidente da Cimes Construtora.
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MODERNIDADE

Cimes visita Salão Internacional
do Móvel de Milão, na Itália

Veja mais fotos da feira em
facebook.com/cimesconstrutora

Estar em meio às tendências e inovações no mercado de engenharia,
arquitetura e design faz parte do dia a
dia da Cimes Construtora.
Isso explica por que a empresa visitou
o Salão Internacional do Móvel de
Milão 2019, reconhecido mundialmente como o maior evento de design
mobiliário, apontando tendências em
formatos, cores, materiais, iluminação
e tecnologia.
Para a equipe Cimes, o Salão do Móvel
de Milão funciona como um laboratório de influências que inspira a incorporar aos empreendimentos muito do
que é visto lá. “Somos apaixonados
por esse evento, pois é possível ver de
perto como o design e a arquitetura
são capazes de influenciar positivamente tanto os espaços quanto as
pessoas. E isso faz parte da essência
da nossa construtora”, conta Rosângela Espíndola, diretora administrativa
da Cimes Construtora.
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MODERNIDADE

Um empreendimento
corporativo completo
de verdade
Uma pesquisa rápida e eis a definição do termo “completo”: é aquilo
que contém todos os elementos
necessários. Quando esse conceito
serve de base para o projeto de um
empreendimento corporativo, o resultado tende a ser incrível. Foi exatamente o que ocorreu durante a
concepção do Cimes Office Tower,
localizado na Rua Koesa, no bairro
Kobrasol, em São José.
Para começar, um dos elementos mais
importantes para o sucesso de um
negócio está na localização estratégica
para receber os clientes. Isso explica a
escolha do Kobrasol para o Cimes
Office Tower. Ele é um dos endereços
mais nobres da região continental,
pois está próximo a shopping, universidade e instituições financeiras.

Sala de convenções
Outro destaque deste projeto corporativo diferenciado é a sala de
convenções, um espaço voltado para
o mercado, com conforto, elegância
e moderna infraestrutura. O local
possui
completa
comunicação
audiovisual. Isso reflete em mais
comodidade para as empresas que
precisam organizar eventos como
reuniões, convenções, treinamentos
e consultorias.

Cesar Locks, proprietário de salas no
Cimes Office Tower, conta que o resultado final do empreendimento extrapolou as expectativas dele e da
família. “Vimos e sentimos o entusiasmo, o empenho e o esmero em
proporcionar ao cliente um produto
de qualidade, hipercertificado. Permitimo-nos enaltecer a retidão, os princípios e os valores éticos ao conduzir
item a item do nosso contrato, o que
dignifica ainda mais a conduta desta
grande organização empresarial”.

Sala de convenções

“ Quero enaltecer a
retidão, os princípios
e os valores éticos ao
cumprir item a item
do nosso contrato.
Isso dignifica ainda
mais a conduta da
Cimes Construtora.”

Design diferenciado
Em vez de se deparar com plantas
pré-estabelecidas e imutáveis, as
empresas estabelecidas no Cimes
Office Tower usufruem de salas comerciais com layouts criativos e espaços
flexíveis que variam de acordo com a
necessidade de cada negócio.
Em relação à área externa, um dos
principais destaques diz respeito à
fachada
moderna
e
elegante,
totalmente revestida em cerâmica e
com vidros refletivos.
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Cesar Locks, proprietário de
salas no Cimes Office Tower.

Hall de entrada

Lojas comerciais

Cimes Office Tower
Entrega: outubro de 2018
Endereço: Rua Koesa, Kobrasol,
São José, SC
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“ O cuidado com o
paisagismo deixou a
entrada muito
charmosa. Inclusive,
ela tem um ar de
casa”.
Dolmar Frizon, morador do
Residencial Bellagio.
Lounge do salão de festas

Cidade de Bellagio, na Itália

QUALIDADE DE VIDA

Um misto de Bellagio
e Miami em São José
Cenários europeus e características
arquitetônicas de empreendimentos
norte-americanos têm influenciado
modernos e elegantes projetos brasileiros. O Residencial Bellagio, localizado
no bairro Floresta, em São José, está
entre as referências perfeitas.
Como o próprio nome já evidencia,
ele foi inspirado na cidade italiana de
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Bellagio, uma das mais belas regiões
da Europa e que sugestiona bem-estar.
Para completar, ganhou vários toques
especiais característicos de edifícios
imponentes em Miami.
Dolmar e Beatriz Frizon estão entre os
moradores do Bellagio que permanecem encantados com os detalhes do
Residencial. “O cuidado com o paisa-

Ático para todos os moradores

Projetar a piscina no ático foi uma decisão
estratégica baseada em proporcionar a
todos os moradores uma área de convívio
com vista de 360 graus para grande parte
da cidade, maior privacidade e presença
intensa do sol ao longo do dia todo.

Entregue em 2016, o Bellagio foi
pioneiro na região ao apresentar um
projeto detalhado de paisagismo para
o ático, a área mais nobre do residencial, que possui uma vista privilegiada.
Em meio a todos os detalhes que remetem à natureza, os moradores também
têm acesso à piscina social, que fica no
próprio ático.

“A área da piscina ficou harmoniosa e
as palmeiras dão um toque bem
especial”, expõe Beatriz. Ela conta
ainda que o salão de festas também
está entre os espaços preferidos da
família, pois é bem decorado e equipado. “Sempre que organizamos algo e
levamos convidados, todos ficam
impressionados com o lugar”.

gismo deixou a entrada muito charmosa. Inclusive, ela tem um ar de casa”,
conta Dolmar.

Hall de entrada
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3 suítes
3 ou 4 vagas de garagem
+ hobby box

MAIS DE 1.000 m² de ÁREA DE LAZER
Salão de Festas Kids • brinquedoteca
playground • salão de festas
espaço gourmet • academia • sala de jogos
piscinas adulto e infantil • praça do fogo

Campinas, São José, SC

INFORMAÇÕES E VENDAS
(48) 3065-1155
(48) 99174-7555
CIMESCONSTRUTORA.COM.BR

Incorporação nº 135.816 no Cartório de Registro de Imóveis de São José/SC. A Construtora Cimes informa que móveis e objetos têm caráter ilustrativo,
bem como se reserva o direito de alterar as especificações deste material publicitário, prevalecendo as condições informadas no ato da venda e estabelecidas no contrato.

maior segurança. “Eu já conhecia a
Cimes e sabia que iria receber um
apartamento de alto padrão. Sou um
dos maiores marketeiros da empresa,
pois sei da qualidade que os empreendimentos possuem”, expõe Jaci.

Valorização do bairro Floresta
Outro aspecto marcante e positivo do
residencial Torres del Paine está no
fato de que ele foi um divisor de águas
na região. Quem passa por lá se
depara com duas torres imponentes,
além de um pórtico de recepção
moderno destinado para entrada e
saída de veículos.
Com um projeto arquitetônico inovador, tanto o bairro Floresta quanto os
empreendimentos
presentes
nas
redondezas ganharam destaque e
maior valorização.

Espaço gourmet

QUALIDADE DE VIDA

Um condomínio que inspira bem-estar
Nos dias de hoje, em meio à rotina
turbulenta, nada mais agradável que
chegar em casa e saber que há por
perto ambientes capazes de proporcionar um descanso à mente. Isso explica
por que muitas famílias têm optado por
viver em condomínios que oferecem
uma gama de espaços focados no
bem-estar dos moradores.
Um exemplo de residencial projetado
com esse conceito é o Torres del Paine,
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“ Eu já conhecia a Cimes
e sabia que iria receber
um apartamento de alto
padrão”.

localizado no bairro Floresta, em São
José, entregue no ano de 2014. Ele foi
inspirado no Parque Nacional de Torres
del Paine, ao sul da Patagônia chilena,
conhecido pela generosa natureza.

equipada. A área interna dos apartamentos também inspira isso. As
plantas são amplas e possuem duas
suítes. Projeto que, na época, foi
inovador na região.

Jaci Kretzer, morador do
Residencial Torres del Paine.

O amplo espaço ocupado pelo residencial Torres del Paine, mais precisamente um quarteirão inteiro, permitiu a
criação de áreas totalmente atreladas
à qualidade de vida; entre elas, o
espaço gourmet e a academia bem

Jaci Kretzer, morador do bairro Floresta
desde 1989 e proprietário da cobertura
do Torres del Paine, conta que escolheu
o local para morar porque procurava
um lugar que trouxesse comodidades
semelhantes as de uma casa, mas com

Residencial Torres del Paine
Entrega: novembro de 2014
Endereço: Rua Osvaldo Corrêa de
Andrade, Floresta, São José, SC

Pórtico de entrada
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No aniversário de 10 anos da Cimes,
a gratidão por estar presente na vida de São José.
Cada obra da Cimes em São José desafia as mais avançadas técnicas
de engenharia: conseguimos levantar nossos empreendimentos usando
uma combinação única de tijolos, argamassa e gratidão.

Um projeto de Vida

CIMES 10 ANOS

Time de engenheiros
Engenheiros jovens e, ao mesmo tempo,
experientes. Essa definição traz um pouco
da essência do time interno de engenharia civil da Cimes Construtora, composta
por Rafaela Espíndola, Pedro Hames e
Natália Medeiros.
A construção desta equipe de sucesso tem
como início a parceria que Rafaela e
Pedro tinham ao longo dos anos de
graduação na Universidade Federal de
Santa Catarina. “A amizade que construímos ao longo daquele período foi decisiva
para facilitar o compartilhamento das
responsabilidades de uma empresa.
Sempre fomos muito próximos e com
frequência encarávamos desafios em
dupla. Então, assim que eu percebi que

precisaria de alguém para me ajudar no
gerenciamento das obras, não tive
dúvidas de que o Pedro seria o profissional
certo. Ele é muito responsável e vive
atento às novas soluções construtivas”,
conta Rafaela.
Já a engenheira Natália iniciou sua
trajetória profissional na Cimes como
estagiária. “Fomos percebendo todo o
comprometimento e o jeito Cimes que a
Natália tinha de trabalhar. Tivemos
certeza de que contratá-la como colaboradora fortaleceria ainda mais nossa
equipe de engenharia”, relembra Rafaela.
Algo que se destaca no time é a troca
constante de sugestões e experiências,
além da busca por alternativas capazes
de dar vida a edificações inovadoras.

“Sempre que uma nova ideia é proposta,
buscamos a melhor solução e debatemos
todas as variantes positivas e negativas
para que a melhor decisão seja tomada.
Nossa equipe de engenharia é bem
jovem, o que proporciona uma abertura
muito boa para inovações”, explica Pedro.

Ele relata ainda que a equipe é apaixonada pelo que faz e que até mesmo
viagens a lazer são fontes de inspiração
para as obras. “Lembro que os diretores
da Cimes fizeram uma viagem ao
exterior e trouxeram a ideia de criar um
jardim com plantas de grande porte na
cobertura de um edifício. Muitos estudos
e debates foram feitos sobre o assunto e,
pouco tempo depois, construímos um
empreendimento e aplicamos essa
ideia”, conta Pedro.

Equipe Cimes Construtora

10 anos de gratidão aos
colaboradores Cimes Construtora
Completar uma década pautada em
comprometimento, responsabilidade e
profissionalismo é possível se houver
uma equipe de peso, em sintonia com a
missão da Cimes Construtora. Felizmente, ao longo dos 10 anos de existência,
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contamos com colaboradores diferenciados que foram decisivos para o crescimento e a consolidação da nossa
marca, pois sonham junto conosco.
Somos imensamente gratos a cada um
de vocês!

Agora, de casa nova, mais precisamente
no Cimes Office Tower, iniciamos
também um novo ciclo de crescimento,
com a certeza de que será mais uma
década de conquistas ao lado desta
equipe fantástica.

Pedro, Rafaela e Natália, equipe de engenheiros Cimes Construtora

CIMES 10 ANOS EM FOCO
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Equipe de obras

Parceria e comprometimento
traduzem muito do que há na
equipe de obras da Cimes.

Equipe de obras Cimes Construtora
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Em meio à rotina de obras é possível se
deparar com narrativas curiosas e
inspiradoras. Entre elas está a do Nilo
Iguape do Nascimento, encanador que
acompanha Mauri Espíndola, presidente
da Cimes, há 33 anos. O filho de Nilo,
Fabrício do Nascimento, também atua
na construtora. Ele é eletricista e iniciou
sua trajetória profissional com o Mauri.
Temos ainda histórias como a de Josué
Valdir Martins, pedreiro, e Fabiano Valdir
Martins, mestre de obras, que são irmãos
e também fazem parte do time, além de
outros casos de pais e filhos, sobrinhos e
profissionais que possuem uma ligação
além do canteiro de obras.
A Márcia de Jesus Miranda, mais conhecida como Marcinha, também está entre
os nossos profissionais de destaque. É ela
quem cuida minuciosamente da limpeza
nas construções e é o capricho feminino
da equipe.

Nilo Iguape do Nascimento e Mauri Espíndola

Equipe de estrutura Belvedere

O espírito de equipe do pessoal de obras
vai além do trabalho realizado diariamente. Todas as sextas-feiras alguns dos
profissionais se reúnem para uma partida
de futebol, repleta de descontração e
risadas. Esse programa contribui para
deixá-los ainda mais próximos e animados para atuar em conjunto.

Márcia de Jesus Miranda
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Equipe de mestres de obras

Equipe de pintura
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Equipe de armadores

Equipe de corretores de imóveis da Cimes Construtora

Equipe
de
vendas
Time de futebol
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A solidez da Cimes Construtora se deve
também a uma equipe de vendas
diferenciada, com amplo conhecimento
do mercado. O atendimento é pautado
no total domínio sobre os empreendimentos
comercializados,
incluindo
questões técnicas e diferenciais.
“Indubitavelmente nossa equipe está
devidamente preparada para negociar, falar de valores, apresentar todos
os processos da compra de um imóvel

de forma clara e transparente. Sabemos ouvir e reconhecer as necessidades e oportunidades do negócio”,
comenta Pedro Fermiano, gerente de
vendas da Cimes.
A equipe de vendas está disponível
online, via WhatsApp, e-mail, redes
sociais e chat no próprio site da Cimes,
bem como pessoalmente nos plantões
de vendas.
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10 anos
de parcerias
arquitetônicas,
de engenharia e
gastronômicas
Por trás das grandes obras entregues
pela Cimes Construtora há uma
equipe técnica de peso, composta por
um time de engenheiros e arquitetos.
Equipe de arquitetos e engenheiros que atuam na Cimes Construtora
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A sintonia e a união de forças têm sido
decisivas ao longo destes 10 anos de
história. Sabe qual é o segredo para
isso? Cada um dos envolvidos possui o
mesmo objetivo: dar vida ao melhor
projeto sempre que houver um novo
empreendimento.
Para chegar às plantas e projetos
ideais, existe um estudo prévio feito
pelo arquiteto e parceiro Paulo Almeida, da PA Projetos. Esse estudo passa
pela otimização dos arquitetos Rafael e
Silvana, da Calli Arquitetura. Em
paralelo a isso, a equipe Cimes, que
inclui os engenheiros Rafaela, Natália
e Pedro, além de Mauri e Rosângela,
debruça-se para aprimorar ainda mais
as sugestões.
Posteriormente, após definir o projeto ideal, o trabalho é direcionado às
mãos do engenheiro Júlio Fernandes, responsável pela parte estrutural
da obra.

"Em dezembro de 2009 fechamos o
primeiro projeto para a Cimes, uma
construtora que nasceu com anos de
história e experiência. O escritório assina
todos os projetos da construtora, desde o
Acqua di Mare, Torres de Paine, Bellagio,
Infinity, Cimes Office Tower, além dos que
ainda estão em construção, como o
Absoluto e o Belvedere. Nestes 10 anos,
sempre existiu muita troca de conhecimento, vínculo de amizade e respeito, assim a
parceria se tornou sólida.

Parceria gastronômica

Ao nosso ver, a receita do sucesso da
Cimes é a busca incessante por novas
tecnologias, a preocupação com os
mínimos detalhes, com que tipo de
ambiente o cliente irá receber, como será
a vida dele naquele espaço, como
poderá ser utilizado, ou seja, o objetivo
final é sempre proporcionar a melhor
experiência para o cliente, é entregar o
melhor produto, e não o melhor custo
para a construtora. Isso é admirável."

Aqui você confere alguns registros
fotográficos que representam um pouco
do que foi um dos jantares preparados
pelo time. Esse encontro representa a
harmonia e a dedicação que fazem parte
do dia a dia. Quando se trata dessa
equipe, nenhum dos itens que integram
um prato gastronômico ou um empreendimento é escolhido por acaso. Para ter
ideia, até mesmo o molde dessa sobremesa foi devidamente estudado e planejado.

Essa parceria vai além das decisões sobre
o que envolve um empreendimento. Em
meio a um time apaixonado também por
gastronomia, nada mais agradável e
representativo do que reunir arquitetos e
engenheiros para dar vida a pratos
incrivelmente saborosos. O segredo do
sucesso, que é justamente a união de
forças desse time, também se faz presente
na cozinha.

Paulo Almeida e Rafael Caramori preparando o jantar da noite

Semifreddo de doce de leite
- 500g de nata
- 500g de doce de leite (consistente)
- 1 pitada de sal (ralado para que fiquem
os cristais)

Silvana Margarin e Rafael Caramori
Calli Arquitetura
“Há 10 anos o Mauri e a Rosângela
confiam o projeto estrutural dos
edifícios que constroem e comercializam ao meu escritório. É uma satisfação, uma honra e uma grande responsabilidade entregar os projetos dos
empreendimentos.
Sou muito grato à Cimes por ter me
escolhido. Fazer diferente e melhor
sempre foram nossos objetivos.”

Júlio Fernandes – Engenheiro
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Modo de preparo
Bata todos os ingredientes na batedeira.
Deixe no freezer por, pelo menos, um dia.
“Para mim é um orgulho participar da
comemoração de 10 anos da Cimes
Construtora. Eu estive presente desde o
início. Fico orgulhoso, pois é uma empresa que se destacou, progrediu, ganhou
mercado, sempre priorizando a excelência. Desejo que a Cimes permaneça nessa
linha, buscando cada vez mais sucesso e
entregando excelentes moradias.”

Paulo Almeida – PA Projetos

Calda de frutas vermelhas

Sugestão de sobremesa
dos arquitetos:

Semifreddo de
doce de leite
com calda de
frutas vermelhas

- 500g de morango
- 250g de mirtilo
- 250g de framboesa
- 50g de açúcar cristal
Modo de preparo
Coloque as frutas em uma travessa e leve
ao forno médio a 180°.
Na hora servir, desenforme o semifreddo
e coloque a calda de frutas vermelhas
por cima.

CIMES 10 ANOS EM FOCO
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10 anos ao lado de parceiros
comerciais estratégicos
A consolidação da marca, os recordes de
vendas dos empreendimentos, os
detalhes que encantam cada cliente, os
contratos minuciosamente pensados.
Cada um desses pontos faz parte do
universo Cimes Construtora ao longo
destes 10 anos de história.
Esse conjunto de sucesso se mantém sólido
dia após dia porque contamos com um
time de parceiros comerciais que fazem a
diferença no segmento em que atuam.
Somos gratos pela seriedade, comprometimento, qualidade e por acreditar na Cimes
Construtora tanto quanto nós.
Os depoimentos abaixo foram escritos
por profissionais e empresas que atuam
com a Cimes desde a fundação da
construtora. Além deles, com o tempo
outros parceiros estratégicos se uniram
ao propósito da marca e são decisivos
para esta história de excelência.

“Queremos parabenizar a diretoria e
funcionários pelos 10 anos de sucesso da
marca. Agradecemos e nos sentimos
honrados em fazer parte desta história.
Nós, da Alumínio São José, desejamos que
a Cimes Construtora e Incorporadora
continue trilhando um caminho de sucesso
por muitos e muitos anos.”

Paulo Henrique de Souza
Alumínio São José
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“Estar com a Cimes e ver o crescimento
da empresa desde seu início é um
enorme prazer para a Tiki. Somos a
agência digital da construtora desde o
seu lançamento e tivemos a oportunidade
de participar de grandes projetos, que
trouxeram grandes resultados. Assim
como o público que acompanha a marca
nas redes sociais, somos fãs da empresa
e da família Espíndola.
Juntos conseguimos estruturar um canal
digital de alta visibilidade e com ótimas
taxas de engajamento. Parabéns por
estes 10 anos! Vida longa, Cimes!”

“Encontrar pessoas pelo caminho com o
mesmo objetivo de entregar o melhor
para o cliente não é fácil, mas a Cimes
Construtora sempre foi espetacular
nesse quesito. Nestes 10 anos de parceria trabalhamos em conjunto, buscando
a alegria das pessoas ao ver seus
sonhos construídos e perfeitamente
finalizados. Mais que uma parceria,
formou-se uma amizade em busca do
belo nos mínimos detalhes, fazendo a
diferença na vida de cada cliente.”

“Acompanhar e poder colaborar com o
crescimento da Cimes ao longo de seus
10 anos é motivo de muita realização
para a equipe da Interativa. Temos a
certeza que criamos um “case de sucesso”, pois hoje a marca Cimes é reconhecida como uma referência na construção civil.
Participamos de cada etapa deste
processo e não teria sido possível se não
tivéssemos a interatividade entre a
agência e a equipe da construtora. Ao
longo desse período encontramos o
ambiente perfeito para juntos formarmos
uma marca de sucesso.”

Vinicius R. de Souza – Arte Máxima
João Valvassori – Tiki Web

“Para nós, da Beco Esquadrias, é um
orgulho sermos fornecedores da Cimes
Construtora. Nossa relação sempre foi
muito cordial e profissional, tendo como
prioridade o andamento das obras, a
qualidade e o bom atendimento.

“Nós, da Artinox Decorações, temos
muito orgulho em sermos parceiros no
fornecimento dos itens de aço inoxidável
para os empreendimentos da construtora, especialmente pelo fato de que a
empresa é criteriosa com a qualidade de
todos os itens utilizados em suas obras.

Qualquer empresa do ramo da construção
civil deseja ter como parceira uma
construtora como a Cimes, por isso temos
muito orgulho em fazer parte desses 10
anos. Parabéns por todas as conquistas e
que venham mais 100 anos de sucesso!”

Atuamos há mais de 10 anos como
fornecedores e durante esse período
diversas soluções foram encontradas com
o envolvimento de toda equipe da Cimes.
Desejamos muita vitalidade para a
família Cimes e parabenizamos pelo
excelente trabalho no setor imobiliário da
Grande Florianópolis.”

Heitor de Andrade - Beco Esquadrias

Carlos Vaz - Artinox Decorações

Cláudio de Almeida – Agência Interativa

“Mais que uma relação profissional,
temos com a família Cimes uma relação
de amizade. Isso nos deixa muito tranquilos e felizes em poder contribuir, de
alguma forma, para o fortalecimento
desta empresa que é sinônimo de sucesso. Temos certeza que da forma como são
tratados os clientes, fornecedores e
colaboradores, a Cimes Construtora e
Incorporadora terá muitas décadas de
vida a comemorar. Parabéns!”

“Sentimo-nos muito honrados em ter
participado da trajetória da primeira
década da Cimes Construtora, desde a
sua constituição, sendo sua parceira na
comercialização de todos os empreendimentos imobiliários construídos - Acqua
di Mare Residence, Residencial Torres
del Paine, Residencial Bellagio, Infinity
Residence e Cimes Office Tower, além
dos empreendimentos em construção,
Absoluto e Belvedere.
A Cimes é uma das empresas que mais
cresce no mercado imobiliário da
Grande Florianópolis, desenvolvendo em
suas construções uma tecnologia
avançada, oferecendo aos seus clientes
segurança e bem-estar. Com destaque
para o perfil visionário de seus diretores e
sua equipe técnica, a Cimes está preparada para enfrentar as próximas décadas
com pleno sucesso.”
CRECI 0933J

Irineu Celso Ludvig - Ludvig Imóveis

Emerson e Emerson Júnior - Nicolazzi &
Carvalho Advocacia e Consultoria
Jurídica
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EXCLUSIVO PARA VOCÊ, QUE SONHA SEM LIMITES.

INFORMAÇÕES E VENDAS
Rua dos Navegantes, 225, esquina com a Rua Marechal Hermes, Estreito, Florianópolis.
Em frente à Beira-Mar Continental.

(48) 3065-1155
(48) 99174-7555

CIMESCONSTRUTORA.COM.BR

Incorporação nº 46.818 no 3º Ofício de Imóveis de Florianópolis/SC. A Construtora Cimes informa que móveis e objetos têm caráter ilustrativo, bem como se reserva o direito de alterar as especificações deste material publicitário, prevalecendo as condições informadas no ato da venda e estabelecidas no contrato.

“ Eu acredito que o
profissionalismo e a
dedicação ao negócio
fez a Cimes alcançar o
sucesso que tem hoje.
Vejo muito amor da
família empregado nos
empreendimentos. Eles
se preocupam em estar
sempre atualizados e à
frente do mercado.”
Tarcila Leite Minotto, moradora
do Acqua di Mare Residence.
Academia

MODERNIDADE

Acqua di Mare marcou a primeira
entrega da Cimes Construtora
Não foi por acaso que o primeiro empreendimento entregue pela Cimes Construtora está localizado no Balneário, região
nobre do Estreito. Com vista para a Baía
Norte e próximo à Beira-Mar Continental,
o Acqua di Mare Residence é um convite
para viver com o máximo de qualidade de
vida e bem-estar. Característica que tem
total relação com a missão da Cimes.
Um dos principais motivos para Tarcila
Leite Minotto e Otávio Augusto Minotto
terem escolhido o Acqua di Mare foi
justamente a localização. Eles moram na
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cobertura e contam que se apaixonaram
pelo empreendimento assim que
puseram os pés no hall de entrada.
“Tanto o apartamento quanto o residencial em si são do jeito que queríamos,
com características modernas e, para
complementar, no bairro que gostamos
tanto”, comenta Otávio.
Piscina, quadra poliesportiva, academia,
salão de festas, playground e brinquedoteca. Cada uma dessas áreas tornam o
Acqua di Mare um lugar diferenciado.
Afinal, em meio à exclusividade de um

Playground

empreendimento projetado com número
reduzido de apartamentos, ele possui um
espaço de lazer completo, pensado em
facilitar o dia a dia dos moradores.
“A área social é excelente. Mesmo
morando em uma cobertura ampla e
que acomoda bem nossos convidados,
já usamos o salão de festas, pois ele
possui uma cozinha integrada e muito
completa”, conta Tarcila.
Veja mais fotos da entrega em
facebook.com/cimesconstrutora

Detalhe do hall de entrada

Brinquedoteca
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Com a palavra, os clientes Cimes
"Nós
temos
conhecimento
sobre o que envolve a entrega
de um empreendimento e tudo
que o cliente passa.
Por isso, a primeira coisa que
buscamos na hora de escolher
nosso apartamento foi o
compromisso de entrega e a
qualidade, e isso sabíamos que
a Cimes tem. Muitas empresas
prometem, mas são poucas as
que entregam isso.
Além do mais, o Mauri é uma
pessoa muito simples. Eu vi ele
carregar um coqueiro em uma
obra e isso me chamou
atenção. Presenciar o proprietário de uma construtora com a
mão na massa é um exemplo e
um diferencial.
Outro ponto que contou muito
é a preocupação que a Cimes
tem com economia e meio
ambiente, implantando por
exemplo o sistema de aquecimento solar."
Jean Costa da Silva
Dóris Paula Forte da Silva
Clientes Belvedere
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"Na hora de comprar um imóvel é
preciso conhecer com quem você
vai negociar. Quando ouvimos falar
em Cimes, o que vem à mente é a
palavra confiança. Se alguém nos
pergunta, sempre citamos que a
Cimes é uma construtora muito
confiável.
Acreditamos que isso se deve
também pela questão familiar, de
todos estarem bem presentes no
dia a dia da empresa e dos empreendimentos."
Dolmar Frizon
Beatriz Frizon
Clientes Bellagio

"Sair da casa onde morávamos
para viver na cobertura do Torres
del Paine foi a melhor decisão que
tomamos na vida. A estrutura
entregue e o atendimento que a
construtora dá faz muita diferença.
Já conhecemos o Mauri há alguns
anos e a credibilidade que ele
passa é muito grande.
Somos marketeiros da Cimes,
realmente fazemos propaganda a
respeito da qualidade e do
comprometimento."
Jaci Kretzer
Ana Kretzer
Clientes Torres del Paine
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"É o momento de, mais uma vez,
expressar nossa gratidão ao senhor
Mauri e à senhora Rosângela, que
sempre deram atenção especial às
nossas ansiedades.

"Para nós, alto padrão envolve o
antes, o durante e o depois da
entrega do imóvel. A Cimes tem
um comprometimento com o
cliente em todas essas etapas e
entende as nossas necessidades.

Como ex-proprietários do terreno,
manifestamos nossa satisfação e
honra em ter partilhado da magnífica
obra Cimes Office Tower. Mais um
empreendimento
cujo
sucesso
extrapolou nossas expectativas e as
fronteiras da nossa região. Vimos e
sentimos o entusiasmo, o empenho e
o esmero em proporcionar ao cliente
um produto de qualidade.

Quem trabalha comercializando
imóveis precisa entender que
quando a pessoa está disposta a
comprar um imóvel pode ser que
seja somente uma vez na vida que
ela faça isso. Então, se for vender
somente para lucrar, não venda. Se
não é o que vai deixar o cliente
satisfeito, não venda. Às vezes é
uma vida toda que ele se preparou
para aquilo."

Permitimo-nos enaltecer a retidão, os
princípios e os valores éticos ao
cumprir item a item do nosso contrato. Isso dignifica ainda mais a conduta da Cimes Construtora.”

Amilton José da Silva
Isaura Batista Silva
Clientes Absoluto

Cesar Locks
Lenir Terezinha Michels Locks
Clientes Cimes Office Tower

"Eu acredito que o profissionalismo e
amor deles fez a empresa alcançar o
sucesso que tem hoje. Eu vejo muito
a dedicação da família. Eles estão
sempre preocupados em se atualizar
e estar à frente do mercado.
Hoje em dia a referência de beleza e
qualidade em empreendimentos na
Grande Florianópolis é Cimes."
Otávio Augusto Minotto
Tarcila Leite Minotto
Clientes Acqua di Mare Residence
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"Eu penso que o diferencial da
Cimes é justamente o cuidado e o
tratamento personalizado. Falar
que é uma construtora sólida, que
faz empreendimentos maravilhosos, com uma entrega bem-feita e
no prazo, isso nada mais é do que
obrigação da empresa. O que
diferencia é que a Cimes vai além,
e esse além não é relacionado à
obra.
Eu me emociono sempre que
lembro da cerimônia de inauguração do Infinity. Naquele momento
eu não estava somente recebendo
um imóvel, foi também a celebração de uma conquista, uma
vitória. Sou muito grata à Cimes
pela confiança."
Neuselene Schmitt
Cliente Infinity
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ENTREGA EM 2022

F L O R E S TA , S Ã O J O S É

Apartamentos de até 4 dormitórios,
com até 3 suítes e até 3 vagas de garagem

SALÃO DE FESTAS - ACADEMIA - ESPAÇO GOURMET - SALA DE JOGOS - BRINQUEDOTECA - PLAYGROUND - PISCINAS ADULTO E INFANTIL - ESPAÇO ZEN

Bem-vindo
ao Belvedere.

Um lugar para contemplar
a vida e projetar um futuro de
muitas possibilidades.

INFORMAÇÕES E VENDAS
(48) 3065-1155
(48) 99174-7555
CIMESCONSTRUTORA.COM.BR

Incorporação nº 135.169 - Cartório de Registro de Imóveis de São José/SC. A Construtora Cimes informa que móveis e objetos têm caráter ilustrativo,
bem como se reserva o direito de alterar as especificações deste material publicitário, prevalecendo as condições informadas no ato da venda e estabelecidas no contrato.

