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5 dicas para proprietários
que querem alugar seu
imóvel

CPI convoca ex-
procurador da
República que está
preso e mais um ex-
colega para prestar

Messi e Cristiano Ronaldo ao prêmio de melhor do mundo
Testes gratuitos de HIV estarão disponíveis no final de
semana
O governo federal lançará um programa social para
incentivar a saída de beneficiários do Bolsa Família
Após divulgação de conversa, procurador pede exoneração a
Raquel Dodge
Miss perde o título devido a postagem no Twitter

Jogador mais caro da história, Neymar concorre com Lionel
Messi e Cristiano Ronaldo ao prêmio de melhor do mundo
Testes gratuitos de HIV estarão disponíveis no final de
semana

Facebook Twitter

NOTÍCIAS COLUNISTAS ESPORTE MAGAZINE BEM-ESTAR FAMA & TV

MAIS

#

Para alugar com mais facilidade, mantenha seu imóvel em bom
estado de conservação. (Foto: Freepick)
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Basta dar uma caminhada pelas ruas para notar a
quantidade de placas de ALUGA-SE nas fachadas de
prédios e casas. Com a crise e muitas ofertas, quem
tem um imóvel residencial para alugar deve observar
alguns pontos para se destacar na “concorrência”. A
Alphaplan Inteligência em Pesquisas, de Porto Alegre,
escolheu cinco pontos que podem lhe ajudar a
conseguir um inquilino com mais facilidade.

Mantenha seu imóvel em bom estado de
conservação. Banheiros claros e limpos ajudam a
“encantar” o possível futuro morador.

Dê a opção da pessoa alugar seu imóvel mobiliado e
com alguns utensílios domésticos.

Tem mais chance de serem alugados imóveis com
boa localização, com acesso às principais vias da
cidade, próximo a pontos de ônibus, shoppings e
parques.

Tire boas fotos do seu imóvel. Abra as janelas, mostre
a luminosidade e a vista. Jamais divulgue imagens
com roupas pelo chão, louças na pia ou cama
desarrumada.

Mesmo que seja compacto, imóvel com mais chance
de ser alugado é aquele que oferece uma boa
infraestrutura condominial. Então, se for investir
neste setor, opte por um produto que ofereça mais
serviços.

Deixe seu comentário:

Brasil cria 35,5 mil vagas de
trabalho formal em agosto, diz
governo

O Grêmio venceu o Botafogo por 1
a 0 na Arena e está nas semiInais
da Copa Libertadores da América

Ministro da Cultura diz que vetos
artísticos como o realizado contra
mostra em Porto Alegre podem
levar “às trevas”

Raquel Dodge mantém apenas dois
nomes de Janot na Lava-Jato

Governo Temer corta 87% do
orçamento do Ministério do Esporte
para 2018

Comissão de Ética da Presidência
abre dois processos contra Moreira
Franco

A JBS/Friboi perdeu quase 1 bilhão
de reais em valor de mercado após
a volta de seu fundador ao
comando da empresa

Liminar permite a psicólogos
oferecerem tratamento para “curar”
os gays

esclarecimentos sobre
a JBS/Friboi
 

Em sessão esvaziada, a CPI da JBS
aprovou nesta quinta-feira (21) a
convocação de dois ex-auxiliares
do ex-chefe do Ministério Público
Rodrigo Janot, Marcello Miller e
Ângelo Ville...
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“Larápios” e “escroques” ainda
ocupam cargos vistosos na
República, diz o ex-procurador-geral
da República, Rodrigo Janot, em
sua carta de despedida

Com saída de Janot, Temer libera
nomeações e recompõe Conselho
Nacional do Ministério Público

O pai dos irmãos Joesley e Wesley
Batista foi oIcializado como o novo
presidente da JBS/Friboi após a
prisão dos Ilhos

O Grêmio perdeu em casa para a
Chapecoense por 1 a 0 e Icou
ainda mais longe do Corinthians na
liderança do Brasileirão

Abaixo de chuva, o Inter bateu o
Figueirense por 3 a 0 no Beira-Rio e
está de volta à liderança da Série B

5 dicas para proprietários que
querem alugar seu imóvel

Lady Gaga cancela show no Rock in
Rio. “Estou devastada”, declarou a
cantora
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Temer quer barrar a
denúncia de organização

criminosa e obstrução
da Justiça feita a ele pelo

procurador-geral da
República
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Lula enfrenta o maior
perigo que pode surgir
para um chefe, que é a
delação de um auxiliar
próximo e até cúmplice,
como Antonio Palocci
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