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COMPROU OU
PRETENDE
COMPRAR UM
IMÓVEL NA PLANTA?
EVITE OS RISCOS
QUE PODEM
CUSTAR CARO.
Conheça a figura do Gestor do Patrimônio
de Afetação e saiba como ele pode ajudar
o adquirente, o incorporador e os bancos
que financiam a obra a evitar prejuízos.
Leia nas páginas 6 e 7
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VNC IMÓVEIS

Conheça Nossa Consultoria Especializada nos Bairros Nobres de São Paulo
Assessoria Profissional Qualificada

A

VNC IMÓVEIS, desde de 1994 no mercado
de alto padrão, atende clientes diferenciados
como você, negociando imóveis de alta
sofisticação como os que você procura.
O nosso compromisso com a qualidade e
melhoria contínua na excelência da prestação de
serviços, fazem da VNC IMÓVEIS uma empresa
única no mercado de imóveis prontos.
Convidamos você a conhecer nossa agência e
equipes de profissionais que lhe proporcionarão
uma verdadeira consultoria para compra ou
locação de seu imóvel. Entender a posição
privilegiada de nossos clientes, e antes de tudo,
oferecer confiança, assertividade e sigilo.

Diretor: Marcos Goggi

Nossos Diferenciais
Folheto Ilustrativo
Na VNC você recebe um folheto contendo
todas as características oficiais do imóvel
que está pesquisando como: foto da fachada
condomínio, IPTU, planta de localização, área
útil correta, vagas e outras informações.

Histórico de Vendas dos Edifícios
A VNC possui o índice de variação de venda
e locação de cada edifício dos bairros onde
atua, proporcionando desta forma a média do
m² praticado na região, informação essencial
de compra.

Planta dos Apartamentos
Conheça previamente a disposição das plantas
com metragens oficiais dos ambientes.
Características arquitetônicas, acabamentos
internos, externos e o estado de conservação
dos imóveis.

Lançamentos / Em construção
Imóveis em lançamento, remanescentes
e em construção das maiores e melhores
construtoras de São Paulo.

Equipe
A equipe VNC é formada por corretores associados altamente qualificados e com larga
experiência no mercado de alto padrão

SISTEMA DE MAPEAMENTO EXCLUSIVO

A

VNC oferece uma experiência única, que permite a
visualização espacial, quadra por quadra, lote por lote,
apartamento por apartamento, com suas metragens oficiais dos
bairros de Vila Nova Conceição, Moema, Itaim, Vila Olímpia,
Jardim Europa, Jardim América, Jardim Paulista, Brooklin,
Campo Belo, entre outros localizados em regiões nobres de São
Paulo.

Moema

Itaim

Vila Nova Conceição

3 Suítes
5 Vagas
322m²
Andar Alto
Nunca Habitado

4 Suítes
4 Vagas
288m²
Andar Alto
Nunca Habitado

Cobertura
Vista cinematográfica
3 Suítes
5 Vagas
388m²

Preço 25% abaixo da tabela da
construtora
PRONTO

Preço 13% abaixo da tabela da
construtora
PRONTO

Preço e condições excepcionais
Entrega 07/2019

Cidade Jardim

Próximo ao Shopping Cidade Jardim
4 suítes
8 Vagas
726m² área construída
750m² de terreno

Só R$ 4.900,00 o m²
Oportunidade Espetacular!
Vila Olímpia
Novo
Lazer Total
1 Vaga
Alta demanda para
locacação

Só R$ 390.000,00

Brooklin
Novo
Lazer Total
3 vagas
Tabela da construtora:
R$ 2.440.000,00
Temos um andar alto por:
R$ 1.770.000,00

VNC IMÓVEIS - Praça Pereira Coutinho, 176 - Vila Nova Conceição
Tel: 3638-9999 - sac@vnc.com.br - www.vnc.com.br - CRECI 21750-PJ
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APPS

Os mapas ilustrativos de localização são elaborados sem escala.
As ilustrações das fachadas são artísticas. As plantas decoradas
dos apartamentos não incluem os móveis e objetos de decoração.
As revistas da Editora Qual são distribuídas gratuitamente
em mais de 950 pontos de distribuição na Grande São Paulo.
Todos os direitos reservados.

OBRAS AVANÇADAS
AGENDE SUA VISITA E CONHEÇA
O DECORADO MAIS CHARMOSO DO CAMPO BELO.

Foto do Living do Apartamento Decorado de 151 m2

A qualidade de vida agora tem um novo endereço: em quase um quarteirão, o privilégio de uma
torre única e a exclusividade de um lazer cuidadosamente planejado por Patrícia Anastassiadis.
Entre morar próximo do trabalho e viver em um bairro tranquilo, fique com os dois.

151 m

2

4 Dorms. (2 Suítes) ou 3 Suítes
Terraço Gourmet*

108 m

2

3 Dorms. (1 Suíte) ou 2 Suítes

2 ou 3 vagas determinadas
e vinculadas às unidades.
Depósito privativo no subsolo.

Terraço Gourmet*

ACESSE TOUR VIRTUAL DO DECORADO : www.quartiercampobelo.com.br
R. República do Iraque, 855 (esquina com R. Volta Redonda) - Campo Belo

Realização

Intermediação

INF.:

11 3477.4528

www.quartiercampobelo.com.br
TDSP Volta Redonda Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Memorial de Incorporação registrado sob o nº 6 da matrícula nº 222.074, em 26/03/2014, no 15º Cartório Oficial de Registro de Imóveis da Capital. Material
preliminar sujeito a alterações. Todas as imagens deste impresso são meramente ilustrativas, sujeitas a alterações. As áreas comuns do empreendimento serão entregues equipadas e decoradas de acordo com o projeto
de decoração e memorial descritivo. Os materiais de acabamento serão entregues conforme o memorial descritivo. (*) Os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem contratados na data da personalização,
posteriormente agendada por cada comprador. Churrasqueira, divisória de vidro, coifa, tampo, cuba e torneira são opcionais e não estão inclusos no memorial descritivo. Fernandez Mera Negócios Imobiliários - Av.
Brigadeiro Luís Antônio, 4910 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CRECI: J-22.061.

REPORTAGEM DE CAPA

Gestor do Patrimônio
de Afetação, bom para
o incorporador, bom
para o comprador.

A falência da Encol, em março de 1999, surpreendeu os adquirentes de
unidades imobiliárias (apartamentos) da construtora, fazendo com que
inúmeros consumidores tivessem seus direitos violados. Foi o mais duro golpe
de credibilidade para o mercado imobiliário brasileiro até este momento. Se você
comprou ou pretende comprar um imóvel na planta, a leitura do artigo abaixo
é obrigatória. Atualmente, apesar de todo o avanço legal, o consumidor ainda
está sujeito a riscos que na maioria dos casos, ele desconhece. O gestor do
Patrimônio de Afetação pode ajudar o adquirente, o incorporador e os bancos
que financiam a obra a evitar prejuízos.

A

partir da falência da Encol em
1999, o Poder Executivo editou
a Medida Provisória nº 2.221, de
4 de setembro de 2001, que instituiu o Patrimônio de Afetação nas incorporações imobiliárias, que, posteriormente,
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o legislativo transformou na Lei nº 10.931,
de 2 de agosto de 2004, acrescentando essa
Lei ao Capítulo I-A, nos artigos 31-A
a 31-F da Lei nº 4.591/64, que trata dos
Condomínios em Edificações e Incorporações Imobiliárias.

Em síntese, o regime do Patrimônio de
Afetação consiste na vinculação dos recursos e bens de um determinado empreendimento imobiliário, mantidos de forma
apartada dos demais bens da incorporadora e de outros empreendimentos imobiliários.
Entretanto, observa-se que alguns bens
ficarão excluídos do Patrimônio de Afetação. De acordo com o artigo 31-A, § 8º,
da Lei nº 4591/64, são eles:
I - os recursos financeiros que excederem
a importância necessária à conclusão da
obra, considerando-se os valores a receber
até sua conclusão e, bem assim, os recursos
necessários à quitação de financiamento
para a construção, se houver;
II - o valor referente ao preço de alienação
da fração ideal de terreno de cada unidade
vendida, no caso de incorporação em que
a construção seja contratada sob o regime
por empreitada ou por administração.

O regime do
Patrimônio de
Afetação consiste
na vinculação dos
recursos e bens de
um determinado
empreendimento
imobiliário, mantidos
de forma apartada
dos demais bens
da incorporadora
e de outros
empreendimentos
imobiliários.
Apesar da não obrigatoriedade da sua
opção pelos incorporadores, algumas
instituições financeiras que financiam a
construção dos empreendimentos imobiliários têm requerido deles que o empreendimento objeto do financiamento
imobiliário para a construção seja optante
do regime do Patrimônio de Afetação
e até mesmo seja criada uma sociedade
de propósito específico (SPE) para cada
empreendimento, como condição para
liberação do financiamento.
Como é opcional a adoção do regime do
Patrimônio de Afetação, nem todas as incorporadoras têm aderido a esse regime.

Publieditorial
Tramita na Câmara dos Deputados o
Projeto de Lei nº 5.092/2013, do então deputado, hoje senador, Wellington
Fagundes, apresentado em 6/3/2013, alusivo à obrigatoriedade da instituição do
regime do Patrimônio de Afetação nas
Incorporações Imobiliárias. Sua aprovação
será de extrema relevância para as partes
diretamente envolvidas, consumidores e
incorporadores.

Vantagens em adotar-se o regime
do Patrimônio de Afetação para
os incorporadores
A primeira delas é a vantagem fiscal, denominada de Regime Especial de Tributação (RET). Há uma redução considerável
da alíquota sobre a receita de venda de unidades imobiliárias em relação ao Regime de
Apuração denominado Lucro Presumido.
Também aumenta a credibilidade do empreendimento, já que, em conformidade
com a lei, agrega ao mesmo um abono
de garantia e transparência, além de possibilitar ao incorporador conseguir, com mais
facilidade, empréstimos nas instituições financeiras.
Adicionalmente, tal transparência traz aos
adquirentes das unidades imobiliárias a parceria e o entendimento adequado de suas
responsabilidades relativas ao pagamento
das parcelas pré-chaves, inibindo a incidência de distratos.
Desse modo, os promitentes compradores das unidades imobiliárias na planta
em incorporações imobiliária sujeitas ao
Patrimônio de Afetação, não se submeterão aos credores da massa falida, em caso
de falência do incorporador, a não ser que
o débito oriundo da incorporação supere
o valor do patrimônio afetado. Assim, não
integram a massa falida do incorporador o
terreno, as acessões e demais bens, direitos
creditórios, obrigações e encargos objeto da
incorporação, em conformidade com o artigo 31-F da Lei nº 4591/64.

Fiscalização e acompanhamento
do Patrimônio de Afetação
A incorporação e o Patrimônio de Afetação
serão fiscalizados e acompanhados pela assembleia geral de adquirentes, pela Comissão de
Representantes e pela instituição financiadora do empreendimento.
A Comissão de Representantes é composta
de três membros, pelo menos, escolhidos
entre os adquirentes. Será designada no
contrato de construção ou eleita em assembleia geral, para representar os adquirentes

perante o incorporador, em tudo o que interessar ao bom andamento da incorporação
e, em especial, para assumir a administração
do empreendimento em caso de falência ou
insolvência civil do incorporador.

(ii) Qualidade, segurança e documentação da obra: averiguar se não há riscos de
embargos e paralisações ou até mesmo acidentes, em função das normas técnicas do
setor.

A Comissão de Representantes e a
instituição financiadora poderão nomear
pessoa física ou jurídica para fiscalizar e
acompanhar o patrimônio de afetação,
com acesso a todas as informações sobre
o empreendimento, que deverá guardar
sigilo das informações que receber, sob
pena de responsabilidade.

(iii) Fluxo de caixa do empreendimento:
acompanhar a aplicação dos recursos provenientes dos adquirentes e bancos que financiam a obra.

Essa nomeação não transfere ao nomeante
qualquer responsabilidade pela qualidade
da obra, pelo prazo de entrega do imóvel
ou por qualquer outra obrigação decorrente
da responsabilidade do incorporador ou do
construtor, seja legal ou oriunda dos contratos de alienação das unidades imobiliárias,
de construção e de outros contratos eventualmente vinculados à incorporação.

O gestor do
Patrimônio de
Afetação é uma peça
importante para
que investidores
participem de
projetos imobiliários,
os clientes comprem
com tranquilidade o
imóvel na planta e os
bancos que financiam
a construção
mitiguem os riscos
de crédito.
O problema
Apesar de a lei dar à Comissão de Representantes o poder de fiscalizar o Patrimônio
de Afetação, muitas vezes os membros desta
comissão não estão tecnicamente treinados
ou possuem as competências necessárias
para fiscalizar assuntos de naturezas complexas e diferentes, tais como:
(i) Orçamento e Cronograma de obra:
verificar se os gastos incorridos de obra e
se o andamento dela estão de acordo com
as previsões pactuadas com os adquirentes
das unidades imobiliárias e a instituição
financiadora.

(iv) Certidões negativas de débitos fiscais, livros e balancetes contábeis: verificar se as certidões de débitos fiscais e os
registros contábeis estão aderentes às
normas legais, facilitando a obtenção do
habite-se e a entrega das chaves.
(v) Situação comercial das unidades:
verificar o status comercial de venda das
unidades imobiliárias autônomas, o fluxo
de recebíveis e a inadimplência.

Solução OGFI: O Gestor do
Patrimônio de Afetação.
A solução está prevista na Lei nº 4.591/64,
no artigo 31-C.
Basta que a Comissão de Representantes
do Patrimônio de Afetação ou o banco que
financia a construção contrate pessoa física ou jurídica com renomada credibilidade
e competência técnica para fiscalizar o incorporador no cumprimento dos aspectos
legais, fiscais, financeiros e contábeis do
empreendimento imobiliário. Esse é o papel do gestor do Patrimônio de Afetação.
Esse é o papel da OGFI.
O gestor do Patrimônio de Afetação é uma
peça importante para que investidores participem de projetos imobiliários, os clientes comprem com tranquilidade o imóvel
na planta e os bancos que financiam a
construção mitiguem os riscos de crédito.
Tudo isso é bom para o crescimento do
mercado imobiliário, tão necessário para
a economia brasileira e para o bem das
famílias. A correta gestão do Patrimônio
de Afetação por intermédio do gestor é um
avanço importante para a profissionalização
e a regulação da aplicação de recursos em
larga escala no mercado imobiliário.

Esse conteúdo é trazido a você por
OGFI Governance
PRA SABER MAIS, ACESSE

www.ogfigovernance.com
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V E N H A C O N H E C E R A E X P O S I Ç Ã O M A I S I M P O R TA N T E D A S U A V I D A

2 E 3 SUÍTES E COBERTURAS DUPLEX

LIVING E TERRAÇO COM PÉ-DIREITO DUPLO

LAZER SOFISTICADO

Perspectiva ilustrada da fachada

VISITE OS DECORADOS

Rua Casa do Ator, 90 - Vila Olímpia |

4200-8090

| galeria90.com.br

Incorporação registrada sob o R.04 da matrícula nº 191.884 do 4º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, datado de 14/06/2016. Intermediações: Anupam: Creci: 29.008-J.
Abyara Brokers Intermediação Imobiliária: Creci: 20.363-J. Todas as áreas serão entregues conforme memorial descritivo do empreendimento. Os ambientes poderão sofrer
ajustes decorrentes do desenvolvimento dos projetos executivos de estrutura, arquitetura e instalações. Imagens preliminares, sujeitas a alteração.

Agência Pravda
Futura Realização:
Futura Intermediação:
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COMPRAR, VENDER OU ALUGAR?
ACESSE O NOSSO SITE E CONHEÇA OS
NOSSOS SERVIÇOS!

www.rutter.com.br

Possuímos uma equipe voltada para um
atendimento com qualidade, satisfação e
interesse em atender todas as necessidades dos clientes. A nossa missão é
atender sempre com rapidez, segurança e
qualidade em função do bem estar de
nossos clientes, especializada na venda e
locações de imóveis, residências e
comerciais, loteamento, financiamento
imobiliário para pessoa Física e jurídica,
administração imobiliária, portabilidade
em crédito imobiliário, home-equity,
refinanciamento Imobiliário ou
empréstimo com garantia de imóvel.

Contato: (11) 3569-7040
(11) 3569-7042
14

(11) 3569 7040

rutter@rutter.com.br

VENDO ESCRITÓRIO COMERCIAL
DE ALTO PADRÃO
NO CORAÇÃO DE MOEMA, A MENOS DE 400MTS
DA FUTURA ESTAÇÃO MOEMA DO METRÔ

POSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO
COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

> sala com 74m²
> 2 vagas de garagem
> escritório totalmente

mobiliado com móveis e
armários RICCÓ

> recepção 24hs com

catracas eletrônicas e
sistema de monitoramento
de camêras em todos os
ambientes

> estacionamento com
manobristas

> ar condicionado em
todos os ambientes

> sala de reuniões

totalmente equipada

> 1 copa + 3 wc
> Todas as facilities

com sistema pay use

Para mais informações:
Tel:11 99439-1797
Falar c/ Marcos

Perspectiva ilustrada da fachada

NÓS, APAIXONADOS POR ARQUITETURA, ACREDITAMOS QUE CADA
PROJETO É UMA OPORTUNIDADE DE CRIAR, APRIMORAR E DEIXAR
UMA MARCA POSITIVA NA VIDA DAS PESSOAS E NA NOSSA CIDADE.
HOJE, TEMOS MAIS DE MEIO MILHÃO DE M² CONSTRUÍDOS, MAS
QUANDO VOCÊ VÊ UM DOS NOSSOS EDIFÍCIOS PERCEBE QUE, NÃO
IMPORTA QUANTOS A GENTE FAÇA, ELES SÃO SEMPRE ÚNICOS.

11 3090-7434
SKR.COM.BR

O conceito SKR - COMPASS integra serviços de natureza
condominial a diferenciais de hospitalidade, serviços
exclusivos e interatividade entre moradores.
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Perspectiva ilustrada da recepção/concierge

O CONCEITO DE MORAR NÃO VAI SER MAIS O MESMO.

APARTAMENTOS DE 1 E 2 DORMITÓRIOS | 40 A 72 M2
OPÇÕES DE PLANTAS DE 2 E 3 SUÍTES | 89, 100 E 119 M2

Foto do apartamento decorado de 48 m2

Foto do apartamento decorado de 48 m2

VISITE APARTAMENTO DECORADO. AV. JURUCÊ, 194 – MOEMA
1 1 3522 1277

NOMAD.SKR.COM.BR

Incorporadora responsável: SK Juruce Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. SKR: Al. Min. Rocha Azevedo, 456 – 12º andar – CEP 01410-000 – São Paulo-SP. Creci Cyrela:
J-17.592. Memorial de Incorporação registrado sob o R.11, na Matrícula nº 96.217, em 28/03/2017, no 14º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo-SP.
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PROJETOS CONECTADOS

SKR ENGENHARIA

SKR apresenta empreendimentos
conectados para atrair nova geração
Residenciais Nomad e Moou contam com internet de
alta velocidade, carregadores para carros elétricos e
aplicativo que permite liberar visitantes e acessar
rede social de moradores
L
E
por

FOTOS E PERSPECTIVAS ARTÍSTICAS: DIVULGAÇÃO

M
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orar, compartilhar, interagir,
viver. Até pouco tempo, quem
ia comprar um imóvel se preocupava basicamente com a localização
do apartamento, área e serviços
disponíveis na região. Porém, o mercado internacional de desenvolvimento imobiliário tem vivido uma
ruptura nos padrões tradicionais de
consumo. E no Brasil, essa realidade
não é tão diferente. Grupo de pessoas nascidas entre as décadas de
1980 e meados de 1990, os chamados millennials (também conhecidos
como “geração Y”) estão mudando
o mundo em vários aspectos. Com
um grande poder de compra e ligado às novas tecnologias, esse público
também foi responsável pelo crescimento de usuários de smartphones
no país, que evoluíram de 14% da
população nacional em 2012 para
62% em 2016, segundo pesquisa divulgada pelo Google.
Para atender a esses consumidores
cada vez mais conectados, algumas
construtoras e incorporadoras investem em empreendimentos com
sofisticados recursos de automação
predial e residencial, internet de alta
velocidade, serviços e até aplicativos
para moradores.
É o caso da SKR Engenharia.
Nesse ano, a incorporadora lançou
em São Paulo projetos conectados
com cabeamento estruturado. São
os casos dos residenciais Nomad,
apresentado em abril em Moema, e
o Moou, com lançamento em agosto
na Vila Madalena. Os futuros moradores contarão com um aplicativo

desenvolvido pela companhia, que
permite acesso a serviços como personal trainer, lavanderia, limpeza do
apartamento, manutenção, liberação de acesso a visitantes, agendamento de utilização do espaço colaborativo de coworking, entre outros.
“A partir dos millennials, muitas
pessoas até mais velhas também já
têm adotado no dia a dia o uso de
tecnologia. Alguns desse público têm
idade na casa dos 30 anos. Daqui a
pouco terão, 40, 50 e 60 anos. Por
isso, a decisão de construir imóveis
para essa geração é acompanhar o
que está acontecendo em uma escala global muito rápida. A SKR está
atenta ao life style das pessoas - os
apartamentos, a construção, as áreas
comuns e, principalmente, a tecnologia que implantamos nos projetos
para ficar a altura dessas pessoas tão
ávidas por recursos tecnológicos”,
declara Silvio Kozuchowicz, presidente da incorporadora paulistana.
Os dois novos residenciais da empresa contarão com recursos como
sistema para recarga de carros elétricos; tomadas USB nos apartamentos; sistema de fechadura que
dispensa chave e infraestrutura para
Internet das Coisas (IoT, na sigla em
inglês), com controle a distância de
funções como ar-condicionado, cortinas e iluminação.
Investimento em inovação
De olho nas mudanças de comportamento do público, a SKR criou
o Compass, um núcleo curador de

www.revistaqualimovel.com.br

Edifício Nomad

uciano

miliano

ARQUITETURA E
BEM-ESTAR DO
NOMAD
inovação que já fez amplas pesquisas
para compreender as novas gerações
de consumidores para construir empreendimentos com uma arquitetura que se integra à experiência do
usuário. A incorporadora já investiu
cerca de R$ 500 mil nessa iniciativa.
“Convocamos esse núcleo de inovação para decodificar as novas gerações e construir empreendimentos
com uma arquitetura que se integra
de forma simbiótica a experiência do
usuário. Compass é um vetor para a
inovação, composto por tecnologia,
arquitetura, design thinking e uma
inesgotável pesquisa de Consumer
Insights”, conta Kozuchowicz.
Em cada prédio que cria, a companhia leva em conta o tipo de vida
que o público espera ter no local.
Segundo o executivo da empresa,
no Nomad, por exemplo, todas as
aspirações do jeito de morar cosmopolita foram contempladas. O edifício foi um prédio comercial e passa
por um processo de retrofit, sendo
adaptado para se tornar um residencial de alto padrão com soluções
tecnológicas. “Queremos levar essa
praticidade para os apartamentos e
para facilitar a vida das pessoas. O
Compass foi feito para criar uma ativação das áreas comuns e uma maior
interação entre os moradores e o espaço do condomínio para que vejam
o edifício também como uma comunidade. Não estamos apenas vendendo apartamentos, mas um outro jeito
de morar, mais autêntico, prático e
interativo”, explica.

www.revistaqualimovel.com.br

D

e excelente localização,
na avenida Jurucê, em
Moema, o Nomad conta com
51 apartamentos de 1 e 2
dormitórios, com áreas privativas de 40m2 a 115m2.
Cada unidade possui
espaços amplos com janelas
panorâmicas de piso a teto,
cozinha completa, armários
planejados e mobiliário de

design exclusivo e vaga de
garagem.
Os moradores poderão desfrutar de serviços pay-per-use, bicicletário, coworking,
lavanderia e excelente
estrutura de lazer, que inclui
piscina climatizada, fitness,
lounge, espaço gourmet, sala
de massagem, entre outros.

SKR ENGENHARIA
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Edifício MOOU

Responsabilidade
com o futuro
Em relação à geração millennials, Kozuchowicz acredita que o
Governo Federal deveria agilizar a
modernização de recursos tecnológicos para atender as demandas desse
público. Para o executivo, o mercado
imobiliário do país também precisa
se adaptar logo a essa realidade.
“Teremos de colocar uma infraestrutura de automação nos apartamentos que permita ao morador
ter controle de voz para aparelhos.
Quando você entra em casa conversa com uma máquina e pede uma
música, desliga as luzes e chama um
táxi. Isso deixou de ser ficção científica. As construtoras e incorporadoras têm que se adaptar. E o quanto
antes melhor, porque a revolução
está acontecendo de uma maneira
muito rápida”, assevera.
O presidente da SKR também
destaca que a incorporadora está
saindo da precificação do m2 para
criar a qualificação do m2.
Ele avalia que muitos profissionais
do mercado imobiliário destacam
mais o preço do imóvel como uma
referência, ao invés de abordar as
qualidades, o que dificulta ao consumidor ter um parâmetro de comparação.
“Vamos entregar o Nomad com

forro, piso, infraestrutura de
cabeamento estruturado e
uma variação que custam
mais por m2. São coisas que
as pessoas, quando compram
o apartamento, terão de instalar. Essas modificações custam, mas muitas vezes não são
levadas em consideração.
Preço por preço, as pessoas
têm que comprar qualidade,
autonomia e conceito de life
style que vão além das paredes”, comenta.
“Quando estou imbutindo
tomadas USB no apartamento, ponto de recarga de carro
elétrico na garagem, estou antecipando uma despesa que
vai acontecer nos próximos 3,
4 ou 5 anos. Se hoje já há carros elétricos na rua, imagine quando 10%
da nossa frota vierem a ser desse tipo
de automóvel”, acrescenta.

MOOU ALIA
CHARME E
PRATICIDADE NA
VILA MADALENA

L

ocalizado na rua Mourato Coelho, na Vila
Madalena, próximo à avenida
Brig. Faria Lima, o Moou
apresenta 38 apartamentos

Resultados positivos
Apesar do atual cenário da política
e da economia, a SKR vive um bom
momento, como afirma Kozuchowicz. De acordo com ele, o estoque
de imóveis remanescentes é bastante baixa, assim como o percentual
de distratos em relação à média do
mercado imobiliário.
Além do Nomad e do Moou, a incorporadora deverá lançar até o fim
do ano um projeto na região dos Jardins e Pinheiros.
“Temos uma percepção muito
positiva pelo público, que tem identificado os diferenciais dos dois lançamentos. Tenho certeza de que em
um ou dois anos depois da entrega
desses empreendimentos vão ficar
notórias sua qualidade e diferenciais
que estamos trazendo para o mercado. Além de incorporar, projetar e
construir, a gente busca estar na vanguarda inovando, o que faz parte da
vocação da SKR e de nossos colaboradores”, pontua o executivo.
Informações: http://skr.com.br

www.revistaqualimovel.com.br

com opção de 1 e 2 dormitórios, que variam de 50m2 a
169m2, todos com 2 vagas de
garagem e depósito privativo.
O futuro empreendimento terá áreas comuns como
lounge, fitness, spa, piscina,
bicicletário, lavanderia, entre
outros.

MUDE JÁ!

E TENHA MUITO LAZER E DIVERSÃO PARA TODA A FAMÍLIA.

NOVOS ARES PARA SUA VIDA.

2 DORMS.
TERRAÇO

A PARTIR DE
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NOVOS ARES PARA SUA VIDA.

*

R$

MIL

NOVOS ARES PARA SUA VIDA.

GRÁTIS!

**

Vaga coberta e livre.
Bairro residencial e tranquilo.

PRONTO PARA MORAR.
4178.1593 • coresdamata@sergus.com.br

NOVOS ARES PARA SUA VIDA.

VENHA CONHECER O LINDO DECORADO.
Central de Vendas:

Av. do Cursino, 6.115 / Saúde
Próximo ao Jd. Botânico.

coresdamatasp.com.br

NOVOS ARES PARA SUA VIDA.

jadconsultoria.com.br

Pa r t i c i p a ç ã o :

Re a l i z a ç ã o :

CRECI: J-22707

Intermediação:
CRECI: 12.366J

Financiamento:

ESCRITURA

Fotos das áreas comuns do empreendimento

COM

Acesse o site
A empresa TAMBORIL Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. tem em seu contrato social a SERGUS Construções e Comércio Ltda. como sócia. O empreendimento foi aprovado pela Prefeitura do Município de São Paulo pelo Alvará nº 2011/26334-00, em 06/07/2011.
Incorporação registrada sob R 01, na Matrícula nº 210.399, no 14º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, em 29/04/2013. Certificado de conclusão de obras nº 2015-83385-00 expedido pela PMSP. Local do empreendimento: Rua Alessandro Alberti, 236, Jd. Celeste. Todas
as áreas comuns foram entregues equipadas e decoradas. Intermediação: JAD Participações S/C Ltda. (JAD Consultoria)-Av. Paulista, 2.001, cj. 1.608-São Paulo/SP-jadconsultoria.com.br-Tel.: 11 2331-6555-CRECI 12.366J / Play Imóveis Ltda. Av. Brasil, 598-Jardim Paulista
São Paulo-SP-CEP 01430-000-playimovel.com.br-Tel.: 11 3581-0000-CRECI J-22707 / SERGUS Construções e Comércio Ltda. Alameda Juruá, 477-Alphaville-Barueri-SP-Tel.: 11 4688-7300. *Preço referente às unidades 83 e 84, Torre 3, 8º andar, válido até 30 de agosto de 2017.
**Veja condições no stand de vendas. O cliente deve enquadrar-se nas novas regras do Minha Casa Minha Vida.
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ORIENTAÇÃO

Como oferecer o imóvel para locação

PESQUISE

O primeiro passo é pesquisar sobre
casas e apartamentos da região ou escolher uma imobiliária para fazer o
serviço. Antes de assinar o contrato,
também é importante verificar a Lei
8.245/91, ou Lei do Inquilinato, que
rege os direitos e deveres do locador e
do locatário.

APROVAÇÃO DO INQUILINO

Esse processo requer paciência, já
que é importante a consulta de antigos
proprietários e administradores de
aluguéis para conhecer a rotina de pagamento do futuro inquilino. Também
é necessário ter informações em cartórios de protestos, sistemas bancários e
de restrições financeiras.

©ISTOCK.COM / ABLUECUP

GARANTIA DE PAGAMENTO

O sistema mais utilizado ainda é a
fiança. O fiador é uma terceira pessoa
que se responsabiliza na ausência do
pagamento do inquilino.
Outra forma de garantia é o seguro-fiança, em que o contratante tem a intermediação de uma seguradora e fica
isento de procurar um fiador ou depositar uma caução.
Há ainda a caução, que permite a
quem aluga dar bens pessoais como
garantia do cumprimento do contrato.
A caução em dinheiro geralmente representa o equivalente a três meses de
aluguel.
Se o inquilino estiver em dia até o final do prazo de locação, o dinheiro e a
remuneração são devolvidos.
Informações: www.creci-rs.gov.br
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é conhecer as leis sobre
esse tipo de negócio,
como direitos e deveres,
índices e procedimentos de reajustes e outros
detalhes. Outra dica é
procurar uma assessoria
profissional para todas
as fases da locação. Para
esclarecer algumas questões, analistas explicam
alguns itens sobre alugar
um imóvel:

ATRASO

Segundo a Lei do Inquilinato, a falta
de pagamento pode resultar em despejo. Porém, os atrasos podem ser negociados e o inquilino pagará o aluguel
com multa estipulada no contrato.

CONTRATO

O contrato de locação conta com um
prazo mínimo de moradia de 30 meses. Mas, as partes podem fazer um
novo contrato antes do primeiro vencimento. Saiba que o valor do aluguel só
pode ser reajustado uma vez por ano e
com base no índice fixado no contrato.
É essencial que seja feita a averbação
do documento no registro de imóveis
em cartório.
Do contrário, algumas cláusulas podem ser anuladas se precisarem ser
executadas.

AVISO PRÉVIO

O inquilino tem 30 dias para avisar
o proprietário que deixará o imóvel.
Isso deve ser feito por escrito e protocolado com a imobiliária. Nesse caso,
o locatário terá de pagar uma multa
por rescisão contratual. Se o caso for
de transferência no emprego, não há a
necessidade de pagar a multa.

REVENDA

procura por um
imóvel para alugar
continua crescendo no
país. Mesmo com um
grande volume de brasileiros que moram de
aluguel, muitos ainda
têm várias dúvidas sobre
como oferecer o imóvel
para locação. Uma das
recomendações básicas
de especialistas para proprietários e inquilinos

CADERNO

Especialistas
selecionaram
alguns detalhes
importantes
para quem
deseja alugar
casa ou
apartamento

A
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OS MELHORES NEGÓCIOS
C O M AT E N D I M E N TO P E R S O N A L I Z A D O
VOCÊ ENCONTRA AQUI!

I B I R A PC
U EHRÁC
A ARA

INGLES A
APARTAMENTO

I B I R A P U EVI
R A LA

MARI ANA
APARTAMENTO

REF:558845

100 M²

94 M²

3 dorms.

3 Dorms.

Terraço Gourmet

2 Vagas

Ao lado do metrô

Lazer Completo
R$ 1.170.000,00

REF:802334

Excelente localização
R$ 1.200.000,00

Ar Condicionado
Fino Acabamento

I B I R A P UJA
E R RD
A IM

A MÉR IC A
COB. TRIPLEX

I B I RVI
A PLA
U E RNOVA
A

APARTAMENTO

REF:801343

IBIRAPUERA

450 M²

80 M²
1 Dorms

4 vagas

Modernidade e Luxo
Pronto para Morar

Preço Imbatível

Serviços

Finamente Decorado

Agende sua Visita

S AÚ D E

I B I R A P U EVI
R ALA

APARTAMENTO

M ARI ANA
APARTAMENTO

REF:802837

148 M²

REF:803823

100 M²
3 Dorms.

3 Dorms.

2 Vagas

Varanda Gourmet

Lazer Completo

Móveis Planejados
R$ 1.595.000,00

REF:788576

4 Dorms.
Cobertura Triplex
R$ 4.000.000,00

CONCE I ÇÃO

R$ 1.200.000,00

Lindo Apartamento

Depósito

Rua Tranquila e Arborizada

C A DA S T R E S E U I M ÓVE L CONOSCO
Condições especiais
para exclusividades.
Corretores
Especializados
24

Fotógrafa Proﬁssional

Assessoria no
Crédito Imobiliário

Assessoria Jurídica

Avaliação gratuita

I B I R A P U E R AI TAIM

B IB I
APARTAMENTO

IBIRAPUERA

APARTAMENTO

REF:784589

230 M²

181 M²

3 Dorms. (3 Suítes)

4 Dorms.

REF:802163

Ambiente Iluminado

Vista Paronâmica

Terraço Gourmet

Luxuosamente Decorado

Lindo Apartamento

R$ 4.800.000,00

MOE MA

R$ 3150.000,00

Abaixo do Valor de Mercado

Excelente Localização

I B I R A P U E R AC AMPO

B ELO
APARTAMENTO

R$ 1.180.000,00

I B I R A P U E R ABROOKLI N
CORB. DUPLEX

REF:787538

123 M²

140 M²

3 Dorms.

2 Dorms.

2 Vagas

Mobiliado

Terraço Gourmet

Cobertura Duplex

Lindo Apartamento

R$ 1.500.000,00

EU RO PA
APARTAMENTO

M
I B I R A P UJARDI
ERA

AMÉ RI CA
APARTAMENTO

REF:603766

210 M²

R$ 4.500.000,00

Preço Imbatível
Excelente Localização

Condomínio Clube

I B I R A P U EJA
R ARD I M

REF:803562

REF:801903

270 M²

2 Dorms.

3 Dorms.

Jardim Privativo

Totalmente Reformado

Lavabo
Condomínio Horizontal

Apto para Locação

Segurança e Privacidade

VISITE NOSSA LOJA
Av. República do Líbano, 1.110 - Ibirapuera
Em frente ao Portão 07 do Parque.

R$ 12.000,00

Próx. ao clube Paulistano

PARA MAIS INFORMAÇÕ ES:

3 888- 920 0
A BYA RA .CO M .BR
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CASA JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO
• Rua Afonso Ferreira
• 3 suítes
• 6 vagas de garagem
• 450m2 área construída
• 675m2 de terreno
• Valor IPTU/mês: R$ 2.100,00
• Preço: R$ 6.890.000,00
• detalhes no site ref: CA386803

Fone: 5052.2001

Venda de casa no Jardim Paulista, maravilhosa, a poucos metros do Parque Ibirapuera, muito bem projetada, belíssimo
paisagismo, academia, spa, sauna, hidro, piscina, espaço gourmet, brinquedoteca, ar condicionado em todos os ambientes,
armários Ornare, copa auxiliar no 2° piso, roupeiro, prataria, depósito, edícula com casa para empregados com 3 dorms,
guarda armada na porta. Exclusividade Baroni Negócios Imobiliários - Venda de Imóveis na cidade de São Paulo em bairros
nobres como Moema, Vila Nova Conceição, Itaim, Ibirapuera, Paraíso, Jardins...

28

VILA MARIANA
• R$ 2.690.000,00
• 4 dormitórios
• 3 suítes + 3 garagens
• 198m2 de área útil
• pronto para morar
• detalhes no site ref: 386607

Fone:5052.2001

JARDIM AMÉRICA

JARDIM AMÉRICA

cobertura
450 m² úteis, 4 dorms (suíte),
4 vagas, área externa c/ terraço,
amplos ambientes. rua super
exclusiva. R$ 4.000.000.
Ref. 386828.

excelente local
andar alto, totalmente reformado,
276 m² úteis, amplo living c/ terraço,
4 dorms (3 suites), armários,
2 vagas. R$ 3.900.000. Ref. 385765.

CAMPO BELO

JARDIM AMÉRICA

MOEMA PÁSSAROS

JARDIM AMÉRICA

KLABIN

MOEMA PÁSSAROS
153 m² úteis

nobre
reformado com ótima planta
1 p/ andar, 250 m² úteis, varanda,
228 m² úteis, 4 suítes,
4 dorms (suíte), 2 vagas, planta
4 vagas, próximo a comércio
quadrada, muito arejado, janelões.
de luxo. R$ 2.500.000.
R$ 2.490.000. Ref. 386804.
Ref. 386471.

excelente cobertura
rua volta redonda
mediterrâneo
213 m² úteis, terraço c/ piscina
276 m² úteis, 4 dorms (2 stes),
Lindenberg, ao lado do clube Paulise churrasq., 4 dorms (2 stes), 3
3 vagas, lazer compl. c/ quadra,
tano, 160 m² úteis, 2 vagas paralelas,
vagas, lazer total, vaga p/ visitas.
linda vista, construtora de renome.
pé direito alto, vagas p/ visitantes.
R$ 1.450.000. Ref. 386205.
R$ 2.150.000. Ref. 517.
R$ 1.700.000. Ref. 387586

Living com terraço, cozinha planejada,
3 dorms (suíte), armários. Andar alto.
Apenas 4 quadras do Parque, fora da
rota. R$ 1.200.000. Ref.11044.

VILA MARIANA

ALTO DE PINHEIROS

ótimo apartamento
137 m² úteis, 3 dorms (1 suite),
2 vagas, todo reformado. Próx.
ao metro. R$ 1.050.000, aceita
permuta. Ref. 385765.

JARDIM AMÉRICA

condomínio baixo
160 m² úteis, amplo living, 4 dorms
(suíte), 2 vagas paralelas. Próx. a
comércio diversificado. Cond. Baixo.
R$1.300.000. Ref. 386360.

ótima localização
105 m² úteis, sala com sacada,
cozinha montada, 3 dorms (suíte),
2 vagas, lazer completo,
R$ 950.000. Ref. 386989.

padre joão manuel
100 m² úteis, 3 dorms (suíte),
1 vaga, excelente planta, ótima
localização. R$ 890.000.
Ref. 386906.

CAMPO BELO

MOEMA

MOEMA PÁSSAROS
75 m² úteis

ALTO DA B. VISTA - NOVO

BROOKLIN

excelente negócio
123 m² úteis, living c/ terraço,
salas de alm/jantar, lavabo, 3 dorms
(ste), 2 vagas, lazer completo.
R$ 850.000. Ref. 14411.

todo reformado
70 m² úteis, living c/ sacada, 2
dorms (suíte), armários, 2 vagas,
lazer completo. Excelente local.
R$ 800.000. Ref. 386295.

3 dormitórios (suíte), 1 vaga,
dependência de empregada, boa
conservação, excelente local.
R$ 625.000. Ref. 386271.

45m2 aú

- decorado

0 Km, pronto, ar condicionado,
armários, iluminação, deck,
eletrodomésticos,
lazer total. R$ 439.000.
Fotos no site. Ref: 3064.

OS MELHORES NEGÓCIOS
C O M AT E N D I M E N TO P E R S O N A L I Z A D O
VOCÊ ENCONTRA AQUI!
MOEMA

APTO.

MOEMA

3 SUÍTES

Novo! 290m², 5 vgas, andar alto, lazer
comp., c/gerador. Magníﬁco. Toda infraestrutura de lazer.
REF: 801321

185m², 3 vgs, soﬁsticado,
apto c/ varanda gourmet,
piso em marmore, coz.
planejada, vista panorâmica. CONFIRA!
REF:801665 - R$ 3.300.000,00
APTO.

1 SUÍTE

1 vga, 120m², reformado
, c/ gerador, próximo ao
parque do Ibirapuera!
REF:719022 - R$ 1.070.000,00
APTO.

1 SUÍTE

1 vga, 140m², reformado
, clássico, prox. ao parque
do Ibirapuera!
REF:733186 - R$ 1.300.000,00
APTO.

REF: 757586

APTO.

3 SUÍTES

1 SUÍTE

1 vga, coz. integrada c/ a
sala, compacto, bem distribuído, arejado, and. alto.
REF:527125 - R$ 1.110.000,00

4 SUÍTES

5 vgas, 310m², proj supreendente,
ambiente soﬁsticado, lazer diferenciado. Vista p/ parque Ibirapuera!

R$ 5.800.000,00

I TA I M B I B I
APTO.

APTO.

MOEMA

Carlos de Carvalho, 3vgs,
estac. p/visitas, 198m².
Sala ampla, terraço, lar.,2qts de empr., lazer c/ pisc.
REF:793626 - R$ 3.000.000,00

REF: 801559

1 SUÍTE

Pronto para morar, ensolarado, cozinha c/ janela , 1
vga, perto do metrô , andar
alto. Oportunidade!
REF:801875 -

REF:790135 - R$ 2.400.000,00

REF: 783859

3 SUÍTES

140m², 3 vgas, reformado,
v. gourmet, coz. americana,
móveis planejados, c/ ar.
REF:802203 - R$ 2.128.000,00

APTO.
APTO.

APTO.

3 DORMS.

Px.Móbile pto p/ morar. Vende todo
mob. Seminovo, vista linda, 3stes,
3vgs, 184m², terração envidraç., lazer
SOB CONSULTA

APTO.

2 SUÍTES

210m², 2 vgas, vários
terr, ótima localiz., and.
alto, pisc. aquec., churr.,
sauna, ﬁtness.
REF:802685 - R$ 1.800.000,00

R$ 750.000,00

4 SUÍTES

Tijolinho aparente, 240m²,
3 vgs e dep., avarandado,
jto a Itacema, lzr c/ pisc.

R$ 2.300.000,00

APTO.

MOEMA
APTO.

4 DORMS.

Charmosa, fora de rota, moderna,
coz. americana, terração com piscina,
pronta p/morar. 3 vgs e depósito

R$ 6.240.000,00

4 SUÍTES

APTO.

COB. DUPLEX

MOEMA

4 SUÍTES

240m², 4 vgas, suntuoso
apto , terraço gourmet,
depósito, lzr de clube.
Venha nos visitar.

3 SUÍTES

APTO.

1 SUÍTES

215m², 2 vgas, próx. ao
shopping, lazer, andar alto,
f/n .

145m²,1 vga, reformado,
c/ ar, próx. shopping, fácil
acesso !

REF:801551 - R$ 803.173,00

REF:804586 - R$ 1.500.000,00

REF:803117 - R$ 3.600.000,00
APTO.

4 DORMS.

150m², Rua Urimonduba,
2 stes, 2 vgs, terraço, lzr.
Arms, TL, ar cond., vago.
REF:795505 - R$ 1.500.000,00

APTO.

1 SUÍTE

APTO.
APTO.

3 SUÍTES

215m², 3 vgs, reformado,
c/ ar, varanda, depósito,
lazer. Conﬁra!

3 SUÍTES

2 DORMS.

Duplex lindo, seminovo,
vista p/Ibirapuera, 2 vagas,
lazer total,vlr. cond.baixo.
Pronto para morar ou investir.

REF:789120 - R$ 4.780.000,00

REF:722477 - R$ 850.000,00

REF:805159 - R$ 2.080.000,00
APTO.

APTO.

300m², 4 vgas, pé direito
duplo, c/ ar, fora de rota,
lazer, aceita permuta.

4 SUÍTES

170m², apto antigo, p/ reform., ensolarado, amplo, iluminado, 2 vgas. Imperdível.

IMPONENTE! 270m²,
4 vgas, 1 p/ andar, fora
de rota, andar alto, rua
arborizada no melhor de
Moema!

REF:801437 - R$ 1.690.000,00

REF:801551 - R$ 2.900.000,00

APTO.

4 DORMS.

150m², Pássaros, 2 stes,
varanda. Prédio recuado,
2 vgs, andar intermediário.
REF:753141 - R$ 1.150.000,00

APTO.

4 DORMS.

Bx.custo de cond., piscina e
quadra. 3 stes, 2 vgs, arms
Ornare, terraços.
REF:802035 - R$ 1.450.000,00

C A DA S T R E S E U I M ÓVE L CONOSCO
Condições especiais
para exclusividades.
Corretores
Especializados
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Fotógrafa Proﬁssional

Assessoria no
Crédito Imobiliário

Assessoria Jurídica

Avaliação gratuita

I TA I M

APTO.

4 DORMS.

Altíssimo luxo! 350m², 4stes, 5vgas,
vista deslumbrante, terr. gourmet, lazer de clube, local privilegiado!
REF: 776245

APTO.

R$ 7.180.000,00

5 DORMS.

APTO.

4 DORMS.

José Maria Lisboa luxuoso, 400m², 4
vgs, vista p/parque. Varanda c/churras. Squash, piscina e quadra. Vago.
REF: 777308

APTO.

R$ 8.990.000,00

3 SUÍTES

520m², cob.duplex, ed.tijolinho aparente, fora de
rota, 3stes, 5 vgas, ter. c/
pisc/chur., vê o Parque.

220m², 3 vgas, estilizado,
elev. priv., coz. plan., dorms. c/ arm., dep., aceita
permuta apto. valor maior.

REF:746473 - R$ 6.300.000,00

REF:779615 - R$ 2.000.000,00

APTO.
APTO.

4 DORMS.

Vista livre, 2 vagas, living
c/ terraço, ste, armários.
Lazer c/ pisc. e quadra.
Estuda permuta.
REF:784352 - R$ 1.350.000,00

APTO.

3 DORMS.

120m², lazer com piscina
e quadra, gerador, suite,
terraço c/ vista livre. Vai
vender rápido!
REF:790423 - R$ 900.000,00

3 SUÍTES

170m², fora de rota, vago,
3vgs, lazer com piscina.
Amplo living, terraços.
REF:754349 - R$ 1.720.000,00

APTO.

REF:779715 - R$ 2.360.000,00

4 DORMS.

APTO.

4 DORMS.

Todo avarandado, vista
360°, ﬁno acabamento,
mármore espanhol, 2 suítes, lazer com piscina e
quadra.

REF:714511 - R$ 1.170.000,00

REF:804247 - R$ 1.550.000,00

JARD I M AM É RI CA

C A M P O BELO

LOJAS
Loja Perdizes
Loja Vila Nova Conceição
Loja Moema
Loja Jardins
PLANTÃO DE VENDAS:
Perdizes - Av. Sumaré 1700
Vila Nova Conceição - Av.Juriti 129

3 SUÍTES

2 vgas , terr gour., and alto,
vista magníﬁca, lzr, vgas p/
vis., vlr abaixo do mercado!

APTO.

APTO.

REF:771423 - R$ 3.600.000,00

REF: 804423

REF:785634 - R$ 1.050.000,00

Av. Aratãs, 143m², a.alto,
vago, ste, 2 vagas, terraço.
face Norte, ensolarado.
Lazer

Junto ao Paulistano, avarandado, vista p/verde.
310m² de muito conforto,
3stes, reformado. Lazer c/
piscina.

R$ 2.600.000,00

APTO.

APTO.

3 SUÍTES

280m², 3 vgas terr., lareira,
s/ intima c/ terr, gerador,
poço artesiano c trt/água,
lazer completo.
REF:770993 - R$ 2.300.000,00

V I LA O LÍ M P I A

3 DORMS.

140m² c/ pisc. e quadra, living com terraço, arms, TL,
reformado, 1 ste e 2 vagas

3 SUÍTES

Px.Vértice, 170m²,escritório, living amplo c/terraço, armários, lazer c/
piscina. Vago
REF:759604 - R$ 1.250.000,00

4 DORMS.

Maravilhoso, a.alto, vista 360°, var.
gourmet,home, 4stes, 2elevad.soc.,
ﬁno acabto.,385m², 5vgs. Qdra tenis.

REF:783268 - R$ 850.000,00

3 DORMS.

4 DORMS.

APTO.

Ste, terraço, todo reformado, lazer c/ piscina, ﬁtness,
belo jardim, 2 vagas. Vago

REF:777841 - R$ 3.160.000,00
APTO.

4 DORMS.

REF: 803368

JAR D I M PAU LI S TA
APTO.

C A M P O B E LO

3stes master com hidro, var. gourmet,
c/churr, terr fechado, c/ar, lzr de clube
no coração do campo belo!

3 SUÍTES

200m², 3vgs, estilizado, coz
plan, dorms c/arm, dep., ensolarado, f/n, permuta apto
valor menor em MOE!

APTO.
APTO.

C A M P O B E LO

JARDIM AMÉRICA

SOB CONSULTA

BRO O K LI N
APTO.

3 SUÍTES

Seminovo c/ biometria,
terraço gourmet, arms Ornare, ar cond.,vlr.cond.bx.,
lazer total c/quadra
REF:804285 - SOB CONSULTA
APTO.

3 SUÍTES

Px.Berrine, 145m²+25m²
de mezanino, lazer c/
squash,piscina e quadra,
living c/pé direito duplo,
seminovo.
REF:804293 - R$ 1.900.000,00

APTO.

3 SUÍTES

3 vgas, 130m², v. gourmet,
vista magníﬁca, vgas demarcadas, lazer.
REF:801880 - R$ 2.440.000,00

APTO.

4 DORMS.

Venda rápida, abaixo da
avaliação, neoclássico seminovo, 2 stes, 3 vgs, terração envidr., ar cond.
REF:799656 - SOB CONSULTA

APTO.

4 SUÍTES

270m² de conforto, Magníﬁca cob. duplex, terr
gourmet c/ vista 360º, c/
pisc e deck, 4 vagas dem..
CONFIRA!

APTO.

REF:801226 - R$ 4.750.000,00

REF:803546 - R$ 1.200.000,00

4 DORMS.

Neoclássico reformado,
135m², 3 stes, terraço, ar
cond, lazer, próx. a Berrine.

PARA MAIS INFORMAÇÕ ES:

21 21 -7 244
brasilbrokers.com.br
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CRECI 33.898

Horário de Funcionamento
2ª a 6ª das 9 às 19h
Sábados das 9 às 14h
Domingo Plantão no 97615-5474

As melhores taxas de
financiamento estão aqui

Utilize seu FGTS
Negócios Imobiliários

(11) 5051-0273 / (11) 97615-5474

Alameda dos Jurupis, 452 - Moema

www.martinsvieira.com.br

V.N. CONCEIÇÃO

MOEMA
LALIQUE

Mansão suspensa, novo,
decorado, 378m² úteis, 4
s u i t e s c o m t e r r a ç o, 0 1
master com closet e banho
senhor e senhora, possível 5º
dormitório, amplo living
para vários ambientes, com
ampla varanda, sala home
theater, lavabo, sala de
jantar com varanda
gourmet, escritório (pode
ser feita a 5ª suíte) 05 vagas
de garagem demarcadas no
s u b s o l o + d e p ó s i to n a
garagem, copa, cozinha
planejada com duas
dispensa, ampla área de
serviço, dep de empregados,
lazer total com quadra de
tênis, sala de fitness, 378m²
úteis de muito requinte e
bom gosto, totalmente
decorado e de bom gosto!!!
Ref: 172251

Edifício de alto padrão, estilo
neo clássico, lazer de clube,
segurança 24 horas,
elevador privativo com
biometria, 182m² AU., amplo
living com varanda
gourmet, fechada em vidros
retráteis, andar alto, bem
ensolarado, lavabo, sala de
almoço, cozinha planejada,
4 dormitórios, 3 suítes,
repleto de armários, cozinha
planejada, lavanderia,
quarto e wc de serviço,
pronto para morar 3 vagas
demarcadas lazer de clube.
Ref: 84448

CASA

MOEMA
COBERTURA
COM PERMUTA

MOEMA

MOEMA
MODERNO

MOEMA
SHOW!!!

JARDIM
LUZITANA

Edifício de bela aparência,
recuado, cobertura duplex
lindíssima, decorada com
muito requinte e bom gosto,
1ºpiso: amplo living com
varanda, 3 dorms., 2 suítes,
suíte master com closet e
varanda, 3 dorms. com
varanda estendida,
transformado em home
theater, cozinha clean,
planejada, lav., quarto e wc
de serviços, 2ºpiso: amplo
salão c/coz., wc, espaço
verde, deck c/piscina, linda
vista, entrar e morar! agende
sua visita. Estuda permuta
em Moema de menor valor.
Ref:161048

Fora da rota dos aviões.
90m² úteis, apartamento
totalmente modernizado,
arejado e super claro, 3
dormitórios, suíte, amplo
living para 2 ambientes,
cozinha planejada, área de
serviço e dependência de
empregada. edifício
recuado com lindo jardim
com gazebo e espaço verde
garagem. Ó tima
oportunidade!!! confira. Ref:
164675

Ótima localização fora da
rota, apartamento
modernizado, 73m² úteis,
com excelente distribuição,
amplo living com varanda
integrada, 2 dormitórios,
suítes, repleto de armários,
cozinha americana, ar
condicionado em todos os
ambientes. Entrar e
morar!1vaga. R$ 730.000,00 .
confira. Ref: 172383

Excelente localização, fora
da rota, apartamento
ensolarado, inteiro
modernizado, projetado por
arquiteto, andar alto,
excelente planta, amplo
living, cozinha americana
planejada, lavanderia,
aquecimento a gás, 3
dormitórios, suíte, repleto
de armários, 2 vagas
demarcadas. Ref: 172072

Local super nobre, a 300 metros
do partão 5 do Ibirapuera,
340m² de terreno, (10x30)
esquina, 340m² de constr., casa
em estado de nova, acab.
esmerado, 4 dormitórios, sendo
01 ampla suíte, todos repletos
de armários, amplo banheiro
social, amplo living para 4
ambientes distintos (sala de
jantar, estar, lareira, home) copa
coz. planejada, área de externa
com jardim e verde, salão de
festas, escritório, banheiro, dep
de empregados, garagem
fechada p/ 3 carros e descoberta
p/ 2 carros. Ref: cs020817

(11) 5051-0273
(11) 97615-5474

(11) 5051-0273
(11) 97615-5474

(11) 5051-0273
(11) 97615-5474

(11) 5051-0273
(11) 97615-5474

(11) 5051-0273
(11) 97615-5474
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qualviagem.com.br/shop - (11) 3024-9500

*para assinaturas feitas no mês de Agosto de 2017

Moema

1 MINI TRIPLE A
º

ALUGA

SALAS DE 90 A 360M2

Área

dos elevadores

Vagas
40

demarcadas

Acesso

ao edifício

Andares

amplos

Entrada

Sacadas

principal

espaçosas

r
o
u
x
i
n
o
l

o
f
f
i
c
e
Avenida Rouxinol,300

pé-direito livre de
2,70m sob forro

3 subsolos

geradores com
capacidade para
atender a carga
total do edifício

praça de convivência

escritórios com piso
elevado modular
h=15cm

sistema de segurança,
controle de acesso,
circuito CFTV.

1 câmara transformadora
no alinhamento frontal
de 500kva

o sistema de ar
condicionado será VRF

(11)9.4793-8132

sbomeny@hotmail.com

Praia Grande deverá
ter monitoramento por drones

©ISTOCK.COM / JON11

C

om o intuito de reforçar o sistema
de segurança e fiscalizar a cidade,
a Prefeitura de Praia Grande estuda a
possibilidade de adotar drones. Uma
comissão foi formada para realizar levantamentos. O balanço deverá ser divulgado em setembro.
Se o parecer for favorável, os equipamentos serão usados para dar suporte
a 1.650 câmeras inteligentes de monitoramento espalhadas por todo o mu-

nicípio e a dez veículos elétricos que
circulam no calçadão da orla.
Além de avaliar a viabilidade da adoção dos drones, a comissão também
elabora propostas para instalar os aparelhos. A utilização dessa tecnologia em
todo o país foi regulamentada no dia 4
de maio pela Anac (Agência Nacional
de Aviação Civil).
Informações:

www.praiagrande.sp.gov.br

SUSTENTABILIDADE

Projeto ‘Flores de Santos’
irá arborizar Rua João Pessoa

T

radicional ponto comercial de Santos,
a rua João Pessoa ficará mais charmosa, com mais cor, beleza e harmonia a
partir de agosto. Com o projeto paisagístico “Flores de Santos”, a via receberá o
plantio de mais de cem árvores da espécie
resedá.
A árvore foi escolhida por ser adaptável ao clima do município litorâneo e pelo
porte, já que não passa de 6 metros e não
interfere na fiação existente.
Além disso, a resedá permanece um
grande tempo em florida, com expectativa
de que, de outubro a abril, esteja repleta
de flores.
“A João Pessoa é uma via importantíssima para a cidade, mas atualmente
com uma arborização falha. A proposta

trará benefícios para a população e para
o comércio, já que o ambiente ficará mais
fresco, agradável e bonito”, explica o engenheiro João Cirillo, chefe da Coordenadoria de Paisagismo, da Secretaria de
Serviços Públicos.
Para o paisagista Oswaldo Casasco,
consultor do projeto, a escolha da resedá
foi positiva.
“Há uma necessidade de aumentarmos
a diversidade de espécies nas cidades para
evitar, por exemplo, que uma praga ataque grande parte das árvores. A resedá vai
contribuir para essa pluralidade aqui em
Santos”, declara.
Após a Rua João Pessoa, o projeto deverá ser ampliado para outros pontos de
Santos por meio de parcerias.

FOTO: SIMULAÇÃO - PREFEITURA DE SANTOS

Informações: www.santos.sp.gov.br
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CADERNO
LITORAL E INTERIOR

SEGURANÇA
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QUAL IMÓVEL DIGITAL

MAIOR DIVULGAÇÃO

Visite o perfil da Qual Imóvel no Facebook
Com novo layout, mais moderna e bonita, fan page reúne
novidades, serviços e oportunidades do mercado imobiliário

Informações:www.revistaqualimovel.com.br
e www.facebook.com/editoraqual

U

ma variedade bastante farta
de ofertas de imóveis, as mais
recentes novidades do mercado imobiliário e uma interatividade ainda
maior com usuários, como construtoras, incorporadoras, entidades,
empresas de investimento, imobiliárias, agências de publicidade, corretores e interessados em comprar ou
alugar um imóvel e para quem deseja ficar por dentro do setor.
Essas são algumas características
da fan page da Qual Imóvel (@editoraqual).

44

Com cara nova, a interface da página no Facebook está ainda mais
bonita e atrativa, com layout moderno e charmoso.
A fan page traz uma seção de vídeos produzidos pela própria revista, anúncios de lançamentos imobiliários e links de matérias publicadas
no site da Qual Imóvel, com as últimas notícias do setor.
Além disso, a página pode ser
uma grande ferramenta para anunciantes, corretores, imobiliárias e
agências para divulgarem serviços

www.revistaqualimovel.com.br

e ofertas de imóveis novos, usados,
lotes, salas comerciais e muito mais.
A fan page também conta com
uma seção de mensagens que podem ser usadas para sugestões e
esclarecer alguma dúvida sobre o
mercado imobiliário.
Quer comprar uma casa, apartamento ou escritório? Deseja anunciar ofertas de imóveis ou serviços?
Visite a fan page @editoraqual e
não perca essa oportunidade. Fique
por dentro também sobre tudo do
mercado imobiliário!

São Lourenço

Natal 2017 e Réveillon 2018
Natal 2017 - de 22/12 a 28/12
(6dias) - R$ 15.000
Réveillon 2018 - de 30/12/2017
a 06/01/2018
(7dias) - R$ 21.000
PAGAMENTO EM 5 PARCELAS
ATÉ 20/12/2017

Alugue para feriados 2017

Casa de Alto Padrão na Riv

iera d
e

Semana da Pátria
4 dias - R$4.800
Finados
3 dias - R$3.600
Proclamação da República
6 dias - R$7.200

•5 dormitórios (3 suítes) todos com ar-condicionado
•Ampla sala de estar e jantar com ar-condicionado
•lavabo, jardim de inverno e pé-direito com 6 metros
•Piscina (4m

x

10m) com área de descanso

•Churrasqueira com mesa na área externa e coberta
•Cozinha
•TV

de

totalmente equipada

LED 46” e Sky Tv

•internet
•Pagamento
de

sem fio

em

3x, com sinal

30% na reserva e saldo quitado

3 dias úteis antes da data da chegada
•Acomodação máxima permitida para 12 pessoas
Somente para não fumantes!
(100% non-smoking house)

Não

aceitamos animais de estimação e é proibido

fumar em qualquer dependência da casa.

A

casa é para uso pessoal e familiar,

portanto, não alugamos para eventos,
festas ou para grupos de pessoas.

Para maiores informações:
Tel (11) 3024-9507 com Uly

REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS

PPI

Prefeitura parcela IPTU e ISS em atraso
Contribuinte tem até o dia 31 de outubro para aderir ao
programa e quitar débitos

P

ara quem tiver dívida em atraso com multas de trânsito ou
impostos como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e
o ISS (Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza), a Prefeitura de
São Paulo reabriu o programa que
oferece vantagens como o parcelamento em até dez anos e desconto
de, no máximo, 85% de encargos,
como juros e multa.
Aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito João
Doria, a nova edição do PPI (Pro-

grama de Parcelamento Incentivado) já está disponível no site do Governo Municipal.
A adesão é até 31 de outubro.
O ideal é não deixar para a última
hora, já que a Prefeitura sinalizou
que o prazo não deverá ser prorrogado.
Moradores e empresas podem
regularizar débitos contraídos até
dezembro de 2016 (exceto multas de
trânsito).
Para participar, basta entrar no
portal da Prefeitura, selecionar a
dívida e escolher a forma de pagamento, que pode ser à vista (com
descontos de até 85%) ou em, no
máximo, 120 vezes com pagamento mínimo de R$ 50 para
pessoas físicas e de R$ 300 para
pessoas jurídicas.
O Governo Municipal estima
que o PPI tem potencial para
arrecadar em torno de R$ 1
bilhão aos cofres públicos.
Informações:

©ISTOCK.COM / 3DMASK / BELCHONOCK

www.prefeitura.sp.gov.br
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www.revistaqualimovel.com.br

CAMPO BELO
Campo Belo

Av. Vereador José Diniz, 3271

Campo Belo

R. João de Souza Dias, 199

Estância Churrascaria

5093-3717

Quality Lavandeira

5093-8555

Campo Belo

R. João de Souza Dias, 219 c/ R. República do Iraque Panificadora Ibirapuera

5044-4375

Campo Belo

R. Antonio de Macedo Soares, 1557 Don Park Estacionamento e Lava-rápido

2368-8069

Campo Belo

R. Antonio de Macedo Soares, 1645

5093-6826

Campo Belo

R. Antonio de Macedo Soares, 1770

Pizzaria Paulino

5094-1766

Campo Belo

R. Barão do Triunfo, 255

Padaria Orquídea Pérola do Brooklin

3459-1586

Campo Belo

R. Barão do Triunfo, 1213 Die Meister Stube - Restaurante Alemão

5536-4982

Campo Belo

R. Conde de Porto Alegre, 1394

Campo Belo

R. Demóstenes, 890

Campo Belo

R. Dr. Jesuino Maciel, 275

Campo Belo

R. Dr. Jesuino Maciel, 789

Campo Belo

R. Otávio Tarquinio Sousa, 901 c/ Conde de Porto Alegra Trigo de Ouro Pães e Doces

5041-1961

Campo Belo

R. Vieira de Morais, 138

Ristorante Vecchia Roma

5533-0368

Campo Belo

R. Vieira de Morais, 638

Pizzaria Aeropizza

5531-4824

Campo Belo

R. Vieira de Morais, 1150 esq. c/ Zacarias de Góes

Campo Belo

R. Vieira de Morais, 1366

Loja de Conveniência ampm - Posto Ipiranga

Quality Lavandeira

5535-9787

Cafeteria Bom de Café

5044-5928

Mirella Pães e Doces

5533-0751

Loja de Conveniência Br Mania (Posto BR)

5531-0346

Jacques Janine

5542-3634

Tradicional Bolos Caseiros - Campo Belo

4328-1009

Campo Belo

Praça Comandante Lineu Gomes, s/n entrada pela portaria 02 Grão Espresso - ADM GOL

5096-3646

Campo Belo

Av. Washington Luís, 5859 loja 01 (Extra Aeroporto)

Grão Espresso

5092-5174

Campo Belo

Av. João Pedro Cardoso,140 Casa Branca Padaria e Confeitaria

5031-1539

Campo Belo

Av. João Pedro Cardoso, 567

Lanchonete Açaí Paulista

5031-4842

Campo Belo

R. Carlos Pinto Alves, 164 Padaria e Confeitaria Flor do Aeroporto

5031-1239

Campo Belo

R. Nhu-Guaçu, 303

5531-4747

Jabaquara

Av. Engo Armando de Arruda Pereira, 604

Saúde

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1350

Saúde

Av. Fagundes Filho, 515

Saúde

Av. Indianópolis, 3248

Jucalemão Restaurante - Cozinha Alemã
Padaria Júlia

5017-6004

Ceci Pães e Doces Finos

2275-3991

Panificadora Redenção

2578-8720

Sodiê Doces

5594-2472

ITAIM BIBI
Itaim Bibi

R. Joaquim Guarani, 339

Vivenda dos Pães

5183-6601

Itaim Bibi

Av. Padre Antonio José dos Santos, 296

Sítio Verde Hortifruti

5049-0306

Itaim Bibi

Av. Padre Antonio José dos Santos, 604 Estaiada Padaria e Confeitaria

5543-7162

Itaim Bibi

Av. Padre Antonio José dos Santos, 752

Empório Indiana

5093-1075

Itaim Bibi

Av. Padre Antonio José dos Santos, 804

Grão Espresso

N/A

Itaim Bibi

Av. Padre Antonio José dos Santos, 1561

Sodiê Doces

5505-3434

Padaria Leiriense - Boutique do Pão (24 horas)

5506-2361

Quality Lavandeira

5096-2526

Itaim Bibi

Av. Padre Antonio José dos Santos, 1716

Itaim Bibi

Av. Portugal, 196

Itaim Bibi

Av. Engº Luís Carlos Berrini, 685

Restaurante Jangadeiro

5507-2906

Itaim Bibi

R. Flórida, 1588 esquina c/ Engº Luís Carlos Berrini Restaurante Nanako - Berrini

5542-4012

Itaim Bibi

R. Nova York, 606

Restaurante Nanako - Brooklin

5543-0313

Itaim Bibi

R. Clodomiro Amazonas, 1200 Tradicional Bolos Caseiros - Itaim Bibi

3045-5267

Itaim Bibi

R. Salvador Cardoso, 10

Padaria Empório Itaim

3078-1348

Itaim Bibi

R. Bandeira Paulista, 440

Confeitaria Jasmim

3168-1540

Itaim Bibi

R. Bandeira Paulista, 716

Jacques Janine

3071-3396

Itaim Bibi

R. Casa do Ator, 608

Praça São Lourenço Restaurante

3053-9300

Itaim Bibi

R. Jesuino Arruda, 634

Banca LS

3168-7643

Itaim Bibi

Av. São Gabriel, 400

Panificadora e Confeitaria Vinho’s

3885-8953

Itaim Bibi

R. Dr. Renato Paes de Barros, 212

Itaim Bibi

R. Álvaro Rodrigues, 304

Itaim Bibi

R. Ministro José Gallotti, 71

Big Brooklin Bar e Lanches

5536-4611

Itaim Bibi

R. Ministro José Gallotti, 134

Jucalemão Restaurante II - Cozinha Alemã

5041-1689

Itaim Bibi

Av. dos Bandeirantes, alt. no1000

Loja de Conveniência ampm - Posto Ipiranga

3846-8005

Banca Bienal

3167-5039

Jucalemão Restaurante I - Cozinha Alemã

5041-5616

Itaim Bibi

Av. Dr. Cardoso de Melo, 733

Itaim Bibi

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1331

Cidade Natural

3637-5802

Jacques Janine

Itaim Bibi

R. Urussuí, 44

3845-0530

Nosso Bar - Café, Bar e Restaurante

Itaim Bibi

R. João Cachoeira, 228

3073-0662

Banca João Cachoeira

Itaim Bibi

3079-0086

R. João Cachoeira, 899 (Extra Itaim)

5àSec Lavanderia

3078-7055

Itaim Bibi

R. João Cachoeira, 1198

Fina Fatia Doçaria

3845-4288

Itaim Bibi

R. João Cachoeira, 1346

Papis760 Lanchonete e Restaurante

3845-8369

Itaim Bibi

R. Júlio Diniz, 26

Tradicional Bolos Caseiros - Vila Olímpia

2691-0070

Itaim Bibi

R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 1223 Mondego Padaria & Restaurante

2361-6020

Itaim Bibi

R. Ramos Batista, 312

Villa dos Pães

3846-9405

Santo Amaro

R. Joerg Bruder, 175

Casinha Gourmet Restaurante

3796-7157

Santo Amaro

R. Joerg Bruder, 179

Matambre Grill e Cozinha

2619-6209

MOEMA
Moema

Av. Aratãs, 379

Moema

R. Cotovia, 325 c/ Inhambu

Revistaria Aratãs

5561-0421

Bella Antonia Pães e Doces

Moema

5092-4531

Av. Moema, 02

A Estalagem Choperia & Restaurante

5051-8415

Moema

Av. Moema, 88

The Bagel Factory

5052-0161

Moema

Av. Moema, 218

La Cabaña - Parrilla Argentina

5052-7612

Moema

Al. Dos Aicas, 1137

Orquídea Chic Pães e Doces

5041-0332

Moema

Al. Dos Maracatins, 365

Boston Bakery Pães e Doces

5054-5099

Moema

Al. Dos Maracatins, 847

Costela do Bairro

3569-5647

Moema

Al. Dos Maracatins, 1734

Lanchonete Flor de Indianópolis

5044-2921

Moema

Al. Dos Nhambiquaras, 1133 Tradicional Bolos Caseiros - Indianópolis

2387-7716

Moema

Al. Dos Nhambiquaras, 1147

5052-0669

Moema

Al. Jauaperi, 1224

Restaurante Rico Sabor

5543-1400

Moema

Al. Jauaperi, 1383 esq. c/ Cotovia Loja de Conveniência ampm - Posto Ipiranga

5531-1679

Moema

Al. Dos Arapanés, 1344

Cantina Bellosguardo

5533-3489

Moema

Av. Brigadeiro Luis Antonio, 4737 Restaurante e Churrascaria Aldeia

3887-6556

Moema

Av. Rouxinol, 214

Padoca Di Napoli

2507-3764

Moema

Av. Rouxinol, 377

Os Gauleses Restaurante

5561-2453

Moema

Al. Jurupis, 813

Restaurante Badejo

5055-0238

Moema

Av. Lavandisca, 326 (24 horas)

Drogaria Sanches IV

5054-1818

Moema

Av. Lavandisca, 627

Restaurante Nanako - Moema

5052-7030

Moema

Av. Miruna, 561

Padaria Moema - 24 Horas

5093-9948

Moema

Av. Pavão, 465

Padaria Pingo Doce

5533-7574

Moema

Av. Jandira, 831

Quality Lavandeira

5052-6855

Moema

Av. Jurucê, 448

Banca Jurucê

5561-5907

Moema

R. Gaivota, 1339

Restaurante Cachoeira Tropical - Moema

5542-9561

Moema

Av. Macuco, 218 esquina c/ R. Canário Empório Moema Pães e Doces

2101-4000

Moema

R. Baltazar da Veiga, 97

Confeitaria Daniella

3842-4950

Moema

R. Domingos Leme, 797

Sodiê Doces

2532-2733

Moema

R. Lourenço de Almeida, 601

Drogaria Sanches V

3842-0982

Moema

R. Lourenço de Almeida, 831

Jacques Janine

3846-4644

Moema

Av. Juriti, 632

Tradicional Bolos Caseiros - Moema

3297-7717

Moema

R. Tuim, 971

Cantina do Marinheiro - Moema

5092-5652

www.revistaqualimovel.com.br

Restaurante Grab Sushi Spot

* N/A: NÃO AUTORIZADO PELA EMPRESA

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

Parceiros que distribuem a Qual Imóvel gratuitamente

©ISTOCK.COM / JIRSAK

BAIXE O NOVO APP DA REVISTA
QUAL IMÓVEL E TENHA ACESSO
AS MELHORES OFERTAS DO
MERCADO IMOBILIÁRIO

DISPONÍVEL PARA
TABLETS E SMARTPHONES
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VISITE O DECORADO E

SE ENCANTE

FOTO DO DECOR ADO

3 DORMS. | 95M2 | 1 SUÍTE

A PARTIR DE
R$ 10.900/M

2 VA G A S

DEPÓSITO PRIVATIVO*

2**

PERSPECTIVA ILUSTRADA DA PORTARIA

RUA PROFESSOR VAHIA DE ABREU, 41 – VILA OLÍMPIA
(CO N T I N UAÇ ÃO DA AV. COTOV I A )
VERSÃO PRINCIPAL

Intermediação Imobiliária:

3044-2901
ORBITRESIDENCIAL.COM.BR

A versão TRISUL - VENDAS
o é uma submarca da TRISUL. Seu uso é restrito e só deverá ser aplicado emomaterial específico
Trisul Mutisia Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Memorial de Incorporação registrado sob o no 3, na matrícula
193.948,
em 16/6/2017, no 4 Cartório de Registro de Imóveis. Intermediação imobiliária: Trisul Vendas
deste segmento. A n
única versão
da submarca é horizontal.
Consultoria em Imóveis Ltda. Creci: J 20186. Av. Paulista, 37 – 18o andar Bela Vista – São Paulo – CEP 01311-902
–aplicação
Tel.:na vertical
(11)(como,3147-0001.
Todas
as90 áreas
serão entregues conforme Memorial Descritivo do empreendimento.
Caso seja necessária sua
por exemplo, banner ou empena),
rotacione-a
no sentido anti-horário,
mantendo o símbolo na base. O uso da marca rotacionada só deve ser uma opção quando a versão principal não puder ser aplicada.
Os ambientes poderão sofrer pequenos ajustes decorrentes do desenvolvimento dos projetos executivos de estrutura, arquitetura e instalações. Os acabamentos, revestimentos, quantidade de mobiliário, equipamentos
Atenção: jamais reconstrua a marca. Utilize apenas os arquivos originais fornecidos pela TRISUL.
e paisagismo serão entregues conforme Memorial Descritivo do cliente. A vegetação apresentada nas ilustrações
é de porte adulto, que será atingido alguns anos após a entrega do empreendimento. Imagens ilustrativas.
Uso de imagem autorizado pelo Metrô. *Depósito privativo conforme disponibilidade da unidade. **Valor do m² referente à unidade 34, no fluxo sugerido pela construtora. Oferta válida para o período de lançamento.
o
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