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MARCIO ATALA

MINDFULLNESS IS ON

MOBILIDADE

ESPAÇOS
INTELIGENTES

AQUI NA VITACON,
REINVENTAMOS A VIDA
DAS PESSOAS NA CIDADE,
GERANDO MAIS TEMPO
PARA O QUE REALMENTE
IMPORTA!

ÁREAS COMUNS
COMPARTILHADAS
O PONTO DE
ENCONTRO
DE QUEM ESTÁ
SEMPRE EM
MOVIMENTO.
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100% DIGITAL
E SEM BUROCRACIA.
50% MAIS
RENTABILIDADE.
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EDITORIAL

LEVE
A VIDA
LEVE

Pare e pense: qual foi a última vez que você se deu de presente
uma pausa na sua rotina? A gente já está cansado de saber
que os dias de quem mora em uma grande cidade como São
Paulo viraram praticamente uma maratona. A rotina intensa
requer da gente muita energia – e, ironicamente ou não,
um dos jeitos de garantir nosso bem estar e disposição para
encará-la é gastando ainda mais energia, só que de um jeito
diferente.
Para dar conta da lista extensa de tarefas que todos temos,
é preciso estar em dia com a nossa saúde. Seja ao fazer
exercícios físicos na academia ou reservar um tempinho da
semana para praticar seu esporte preferido ao ar livre, nossa
dica é simples e direta: saiba que esse tempo é seu. Apropriese dele e coloque-o como prioridade, mesmo nos minutinhos
entre um compromisso e outro. Que tal mudar sua rotina e
colocar alguns trajetos de bicicleta no seu dia? Pode ser que
a pausa e o momento de cuidar de você que está faltando
para deixar sua rotina mais leve seja exatamente esse, entre
uma obrigação e outra.
E ai, aceita nosso desafio?

6

7

MARCIO
ATALLA
“Quando a gente acha que sabe
tudo e que é hora de parar,
na verdade é de recomeçar.”
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NESTA EDIÇÃO
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40

É TEMPO DE TER TEMPO.

TRANQUILIDADE E QUALIDADE
DE VIDA TODOS OS DIAS?

Para você. E para tudo que traz mais qualidade de vida.

Mude-se para a Vila Mariana.

28

“DESBUROCRATIZE” O SEU INVESTIMENTO.
E, diga adeus a dor de cabeça!

34

50

ON CLUB

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA.

Para viver em São Paulo sempre ON.
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No seu apartamento e na sua qualidade
de vida, bem-estar e saúde.
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SEMPRE NA

ATIVA
Nome estrelado quando o assunto
é vida saudável, Marcio Atalla é adepto
do movimento constante e do equilíbrio
para alcançar uma vida balanceada

POR
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ALEXANDRE MACHADO
FOTOS RICKY ARRUDA
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Provavelmente você já se pegou reclamando para
algum amigo ou colega de trabalho que não tem
tempo para começar uma atividade física, certo?
Temos aqui, então, uma boa notícia: todo e qualquer
movimento que você fizer já ajuda a balança a
pender para o lado positivo. Quem afirma isso é
Marcio Atalla, professor de educação física com
especialização em treinamento de alta performance
e pós-graduação em nutrição. “As pessoas vêm aqui
esperando o treino milagroso e eu receito subir mais
escadas em casa e no trabalho”, diverte-se Marcio.
O currículo extenso e a lista de celebridades entre
seus clientes fizeram dele um dos profissionais mais
conhecidos nesse universo, quase um sinônimo de
estilo de vida saudável. Mas a paixão deste mineiro
pelos esportes e pelo movimento vem de muito antes
de “vida balanceada” ser uma tendência. Natação,
vôlei, judô e futebol foram alguns dos esportes que
Marcio fez ao longo de sua infância e adolescência
antes de estudar aquilo que já amava praticar. “Gosto
de me mexer desde que me entendo por gente. Sempre
tive facilidade em jogos. Gostava de ir ao clube com
meu e vê-lo jogar no fim de semana. Cheguei a jogar
futebol profissional no Ituano e no Guarani, em
Campinas”, lembra. Aqui, ele divide algumas dicas
práticas para inserir mais saúde na rotina, fala sobre
como a mobilidade pode contribuir para termos
hábitos mais saudáveis e, de quebra, confessa qual
é sua sobremesa favorita no dia de pisar na jaca.
ON MAG: Por que você acha que essa
questão da saúde e da atividade física tem ganhado tanta importância
nos últimos tempos?
MARCIO ATALLA: O meio em que a
gente vive mudou muito. O ser humano é uma máquina que só vai
funcionar bem se tiver movimento.
Se não fosse o movimento, a espécie não teria sobrevivido. Precisamos disso para sermos saudáveis.
O Ministério da Saúde diz que uma
pessoa sedentária é uma pessoa
potencialmente do-ente. Nosso corpo é programado para não recusar
alimentos, porque, durante muito
tempo, a comida era escassa. Passamos milhares de anos caçando
antes de desenvolvermos a agricultura e, mesmo quando nosso
acesso ao alimento se tornou mais
fácil, a programação de armazenar
comida no organismo já estava lá.
A partir da década de 1980, nos12

sa relação com a saúde se tornou
mais dramática. Nossa quantidade
de movimento se tornou muito menor do que o necessário para viver
bem – antes, caminhávamos mais,
o brasileiro dava, em média, dez mil
passos por dia. E também não tinha
tanta oferta de alimentos quanto temos hoje. Nos últimos anos, temos
uma mudança de meio ambiente que
vai de encontro ao que o ser humano precisa: oferta de alimento muito
grande e necessidade de movimento
muito pequena. Esse estilo de vida
representa 80% dos problemas de
saúde atuais. E isso quem está dizendo não sou eu, é o chefe de saúde de Harvard. Os principais fatores
de risco para desenvolvermos doenças hoje são sedentarismo, excesso
na alimentação, sono inadequado e
stress. Como temos hoje um cenário
permeado por esses quatro pilares,
inevitavelmente
desenvolvemos
mui-tos problemas. Aí, falar sobre

“NOS ÚLTIMOS ANOS,
TEMOS UMA MUDANÇA
DE MEIO AMBIENTE
QUE VAI DE ENCONTRO
AO QUE O SER HUMANO
PRECISA: OFERTA
DE ALIMENTO MUITO
GRANDE E NECESSIDADE DE
MOVIMENTO MUITO PEQUENA.”
estilo de vida passa a ser interessante, relevante. E, mesmo assim,
os núme-ros de sedentarismo nunca
foram tão altos. Nós somos o segundo país mais sedentário do mundo.
Só a informação parece não ser suficiente. A gente deveria controlar
melhor a alimentação. Tocar no assunto é fundamental, mas políticas
de saú-de pública é o que vão fazer
dife-rença para mudar de fato o cenário
OM: O que é saúde para você?
MA: Gosto do conceito da Organização Mundial da Saúde (OMS): não
é simplesmente a sensação de ausência de doença, mas é um estado,
além de físico, emocional e cognitivo
e social. Não precisamos ter todos
esses estados plenamente o tempo
todo. Acredito que alguém pode ter
pressão alta e ser saudável, se ela
estiver controlada, e esse indivíduo
estiver gozando de seu bem estar

social. Equilibrar esses quatro tipos
de bem estar é o mais importante.
OM: A mobilidade também é um tema
que está em franco crescimento.
De que forma isso e saúde estão relacionados?
MA: No meu documentário, entrevistei o Jeff Speck – planejador urbano, escrito e palestrante norte-americano que se tornou mundialmente
famoso por falar das questões de
mobilidade – que fala exatamente
dessa relação. O que de fato acontece é que 90% das cidades são
projetadas para os carros, e não
para andarmos a pé ou de bicicleta.
Isso acarreta enormes problemas
– de mobilidade e de saúde. Como
você perde muito tempo dentro do
carro, acaba desenvol-vendo dores
na coluna, sedentarismo, stress. Ele
também levanta a questão dos carros autônomos também, que podem
aumentar esse sedentarismo.
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“ANTES DE FAZER EDUCAÇÃO FÍSICA, FIZ UM ANO
DE ECONOMIA, PORQUE OS NÚMEROS SEMPRE
ME CHAMARAM MUITO A ATENÇÃO. NÃO É SÓ TER
O ACESSO, É INTERPRETAR. SOU MUITO CURIOSO.”
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OM: E como alguém que tem uma vida
corrida e atribulada pode inserir mais
saúde no dia a dia?
MA: Em grandes cidades, a dica é
levar um estilo de vida tartaruga
– tentar fazer tudo muito próximo
de casa, num raio menor, que te
possibilite caminhar mais, andar de
bicicleta, usar transportes públicos
para pequenas distâncias. Outra dica
é usar escadas sempre que possível
em vez de elevador – deixe a rolante
de lado também e prefira as normais.
Também recomendo diminuir o tempo
sentado – hoje, a média do brasileiro
é 12 horas diárias. Se a cada hora
você ficar cinco ou dez minutos em
pé, você aumenta o gasto calórico
em até dez por cento. O mesmo
vale para incorporar pequenos
movimentos ao longo do dia, que
podem ser de uma breve caminhada
a uma sessão de alongamento.
OM: O que te inspira?
MA: Os números relacionados a
questões de estilo de vida sempre me
interessaram. Estatísticas mesmo.
Antes de fazer educação física, fiz
um ano de economia, porque os
números sempre me chamaram muito
a atenção. Não é só ter o acesso,
é interpretar. Sou muito curioso.
Lembro que uma vez, enquanto
eu me servia num restaurante, me
deram uma bronca porque eu estava
comendo arroz branco. Chegaram a
falar que eu era uma farsa. Quando
a pessoa me falou isso, estava em
Jaguariúna, onde desenvolvi o
primeiro programa do mundo pra
mudar a cultura de uma cidade. Fui
imediatamente para o meu quarto
pesquisar sobre a quantidade de
arroz que um brasileiro consumia
por ano – 42 kg. Lembrei de um
amigo que morava na Coreia, falei
com ele e descobri que os coreanos
comiam, em média, 120 kg de arroz
por ano. E a Coreia é um dos países
mais longevos, com expectativa de
vida de cerca de 85 anos, e com
menor número de obesos do mundo.
Então, não é o arroz branco, o
carboidrato que é o vilão. Mas isso
também não significa que eu posso
falar que o arroz aumenta a duração
da nossa vida, né? O que eu gosto
é pegar todas essas informações
e cruzar, tentar entender a
situação e montar um diagnóstico.

“ÀS VEZES, FAZER NADA É PRECISO.”
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OM: Quais as principais dificuldades
que você escuta no consultório e quais
são, em linhas gerais, as maneiras de
driblá-las?
MA: Quando pergunto sobre o estilo
de vida, o que eu mais escuto é
falta de tempo e preguiça como
justificativa para o sedentarismo.
Não só no consultório, mas em todas
as palestras que dou. Nosso cérebro
é programado para poupar energia
e a maioria das coisas que fazemos
no dia a dia é automatizado. Quando
vamos parar o carro no shopping,
por exemplo, escolhemos a saída
mais próxima. Não pensamos para
andar, tomar banho, tomar café.
Então, o que eu falo para as pessoas
que a nossa geração é a primeira
que tem que colocar o movimento
nas coisas que a gente decide
conscientemente. Hábito se cria por
repetição da tarefa. Minha dica é:
qualquer mudança que você for fazer
não precisa ser complexa e intensa
nos três primeiros meses. Estudos
de neurociência mostram que
precisamos repetir uma atividade

70 vezes em 90 dias para que ela
se torne um hábito. As pessoas vêm
aqui esperando o treino milagroso
e eu receito subir mais escadas em
casa e no trabalho. Isso vai criando
uma sensação de prazer e você
vai aumentando progressivamente
a quantidade de atividade.
Temos que pensar em mudanças
progressivas, e não radicais. Por
isso que dietas, em geral, não
funcionam. São as pequenas
atitudes que fazem diferença.
OM: De que forma a tecnologia pode
ajudar na nossa saúde?
MA: Nosso cérebro sempre vai
procurar o conforto. Desde sempre,
o ser humano procura maneiras de
diminuir o esforço. Pensando assim,
a tecnologia já ajuda absurdamente.
Ajuda a não sermos submetidos a
esforços desumanos, a monitorar
o sono, o stress, a respiração
e o nosso nível de movimento.
Ela facilita o monitoramento de
indicadores de qualidade de vida.
Isso sem falar em exames, que
detectam com muito mais precisão
e antecedência possíveis doenças.
Um smartwatch hoje pode fazer
seu eletrocardiograma e, ao medir
sua pressão, pode ligar direto para
o médico se você passar mal. Em
relação a estilo de vida, cada vez mais
você tem acesso a treinos direto no
smartphone para fazer em casa. Se
você vai em academias, os aparelhos
são confortáveis e fáceis de usar. Ou
seja: a tecnologia acaba facilitando
não só o monitoramento, mas o
acesso também. Tudo tem dois lados
– o segredo é usá-la a nosso favor.
OM: Além do exercício e do
movimento, também é importante
pausar um pouco na rotina?
MA: Sem dúvida. Existem diferentes
tipos de pausa. Uma pausa no
trabalho sentado pode ser trabalhar
cerca de 10 minutos em pé, por
exemplo. Quando dormimos, você
não repõe somente hormônios e
fibras musculares, mas regenera
também os neurônios. Diariamente,
a gente tem a pausa do sono. Mas 1/3
dos brasileiros têm insônia e dorme
mal. Se pensarmos num período
maior, de um ano, somos submetidos
a muitos trabalhos, temos demandas
emocionais enormes. Por isso, é
importante pausar de fato, se desligar
de tudo, fisiológico e neurológico.
Às vezes, fazer nada é preciso.
No último domingo, por exemplo, tive
uma vida típica de sedentário. Não fiz
nada, pois estava exausto da semana.
E, na segunda-feira, rendi diferente
por conta disso. Tem que equilibrar.
OM: E já que falamos em equilíbrio,
conta pra gente: quando você quer
pisar na jaca, o que você come?
MA: Eu sou um cara que todo dia
come chocolate. Eu amo doce. Mas
eu como uma pequena quantidade.
Quando tô na minha sala do trabalho,
tenho vários tabletinhos. Como um,
no máximo dois, depois do almoço.
Depois do jantar, gosto de pegar um
ou dois bombons também. Agora, no
dia que eu jacar mesmo, como meu
fraco é doce, escolho um belíssimo
bolo prestígio, ou um bolo de coco
gelado. Aí, eu não tenho medida.
As quantidades são generosas.
Créditos
Styling: ANA PARISI
Beauty: CAROLINE ZANETTE
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LOEFGREEN

BONS

ARES

ARTE, CULTURA E BOA GASTRONOMIA SÃO ALGUNS DOS DESTAQUES DA REGIÃO

TUDO RODEADO DE MUITO VERDE E COM AMBIENTES PARA APROVEITAR O MELHOR DO SEU TEMPO LIVRE
Fotos: Helena de Castro

18

19

LOEFGREEN

São Paulo tem um ritmo que não é para iniciantes.
Aqui, estamos sempre na correria - trabalho e vida pessoal
se alternam e, quando percebemos, mais um dia se passou.
Para dar conta dessa rotina, preciso nos abastecer de energia
- literal e figurativamente. Comer bem, mais do que uma
questão de saúde, é algo que nos enche de vida e dá aquele
prazer necessário para encarar os desafios. E se estamos
falando de comida, não podemos deixar de lado a arte, que
é o alimento da alma. Nas próximas páginas, surpreendase com os achados gastronômicos e culturais da região.
A gente garante: por aqui, bons momentos não vão faltar.
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PARQUE
IBIRAPUERA

Talvez um dos pontos mais emblemáticos
e mais democráticos de toda a cidade.
Inaugurado em 1954, ele foi o parque mais
visitado da América Latina em 2017 e é
também um dos locais mais fotografados
do mundo. Aqui, espere encontrar ciclistas
e patinadores que dividem as ruas internas
com famílias, crianças e cachorros que
passeiam tranquilamente, cada um em seu
tempo. Os gramados são ótimos lugares
para arriscar um piquenique com os amigos
e as quadras poliesportivas reúnem atletas
amadores e semi-profissionais que gostam
de treinar ao ar livre. Isso sem falar nas
várias instituições culturais que o parque
abriga para quem gosta de passeios mais
cabeça: o Museu de Arte Moderna, o Museu
Afro Brasil e a Bienal são algumas delas.
parqueibirapuera.org
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LOEFGREEN

CAFÉ BIENAL

CINEMATECA

Situado no térreo do Pavilhão Ciccillo Matarazzo,
este café é a opção perfeita para curtir uma
tarde ensolarada com os amigos ou apreciar um
chocolate quente sozinho em uma manhã mais fria.
O amplo deck de madeira na área externa convida
quem passa pelo parque a sentar e experimentar
um dos sanduíches ou saladas do cardápio,
focado em alimentação orgânica e cheio de opções
saudáveis. Na parte interna, vale conferir a coleção
completa dos cartazes das 33 edições da Bienal de
São Paulo, com detalhes e informações sobre cada
uma delas.
bienal.org.br/cafe

Criada em 1940, quando ainda era chamada
de “Primeiro Clube de Cinema de São Paulo”,
a Cinemateca é hoje a instituição responsável
pela difusão e preservação de toda a produção
audiovisual brasileira, com mais de 250 mil rolos de
filme e um milhão de documentos sobre o cinema
brasileiro em seu acervo. Além de todo o lado
histórico, o espaço também hospeda festivais que
fomentam a produção nacional, uma biblioteca
e programações especiais voltadas a grandes
diretores brasileiros.
cinemateca.org.br
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LOEFGREEN

FEIRA ORGÂNICA
DO IBIRAPUERA

MUSEU
LASAR SEGALL

Pense numa feira livre, com todas as suas cores
vibrantes, mas sem aquela bagunça e gritaria tão
característica desse ambiente. Assim é a feira de
orgânicos que acontece no Parque do Ibirapuera
todo sábado, das 7h às 13h. Além das frutas,
verduras e legumes fresquinhos e sem agrotóxicos
trazidas por pequenos produtores do interior
do estado, as bancas de castanhas e farináceos
também orgânicos são surpreendentes. Além de
agradável, o passeio também é um convite para
colocar mais saúde e sabor no seu dia a dia.

O passeio por aqui é um prato cheio para os
amantes da pintura, do design e da arquitetura.
O espaço hoje onde funciona o museu costumava
ser a casa e o ateliê do artista, que chegou ao
Brasil definitivamente em 1923. Além das gravuras
e desenhos feitos por Segall, vários dos móveis
presentes no local foram criados pelo próprio artista
– poltronas, sofás, mesas, luminárias e tapetes,
entre outros objetos, levam sua assinatura. Tudo
com as linhas retas e o bom gosto característico da
escola alemã de Bauhaus.
mls.gov.br
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LOEFGREEN

MUSEU DE ARTE
CONTEMPORÂNEA
(MAC USP)
Quem é paulistano, sabe: o prédio da região que
costumava abrigar o Departamento de Trânsito e
era sinônimo de burocracias é, hoje, um respiro
de arte e cultura em meio a uma das mais
movimentadas avenidas da cidade. Instalado
em um complexo arquitetônico criado nos anos
1950 por Oscar Niemeyer, o MAC tem cerca de
10 mil obras em seu acervo, incluindo pinturas,
fotos, esculturas e outros formatos assinados
por artistas que vão de Pablo Picasso e Joan
Miró a Tarsila do Amaral e Lygia Clark. Vale
conferir a expo “A Era dos Artistas”, em cartaz
até 1º de março de 2020, que reúne apenas obras
contemporâneas criadas depois do ano 2000.
mac.usp.br
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VISTA
No topo do MAC, este restaurante, como o próprio
nome já diz, surpreende pela vista panorâmica
que oferece – tomar um drink aqui, durante o pordo-sol, contemplando o Parque Ibirapuera é uma
experiência que recomendamos (muito). Além do
visual e do ambiente aconchegante, com decoração
em madeira e paredes de vidro que valorizam a área
externa, o cardápio contemporâneo também merece
destaque. Criado pelo chef e sócio Marcelo Corrêa
Bastos, a casa já foi eleita como Melhor Restaurante
Brasileiro pela Veja Comer & Beber em 2018 e, por
conta da excelência, está sempre cheia.
vistasaopaulo.com.br
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É TEMPO
DE TER
TEMPO.
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Morar perto do trabalho, investir na economia
compartilhada e em espaços inteligentes faz parte
do lifestyle de quem valoriza o tempo, ou melhor,
o seu próprio tempo.
Vitacon reinventa a vida das pessoas na cidade,
trazendo mais mobilidade, segurança, e praticidade.
Dessa forma, gerando mais tempo para o que
realmente importa: Você.
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ALGUÉM
FALOU EM
NÚMEROS?

+70
DE

PRÉDIOS

+20
DE

MIL CLIENTES

Prédio ON Melo AlvesI
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ADEUS,
DOR DE
CABEÇA!
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USAR E ABUSAR DE SERVIÇOS QUE NOS
AJUDAM A “DESBUROCRATIZAR” O DIA A DIA
PODEM SER UM BÁLSAMO A NOSSA SAÚDE.
HOUSI É UM SERVIÇO QUE PARTE DESSA PREMISSA,
DEIXANDO CADA INVESTIDOR EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS
CUIDAR SOMENTE DO QUE INTERESSA, OU SEJA,
A RENTABILIDADE DO SEU NEGÓCIO. TODAS AS OUTRAS
QUESTÕES RELACIONADAS A GESTÃO, OBRA, LOCAÇÃO
E DECORAÇÃO FICAM POR CONTA DELA, QUE É UMA EMPRESA
ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO DE STUDIOS E APARTAMENTOS,
NA CIDADE DE SÃO PAULO. UM JEITO DESCOMPLICADO DE FICAR
LONGE DA DOR DE CABEÇA E TER O SEU EMPREENDIMENTO SEMPRE
ATUALIZADO, ALUGADO E EM BOM FUNCIONAMENTO. CONHEÇA!
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Gestão completa do seu imóvel,
100% digital e sem burocracia.
Mais facilidade, mais confiança,
menos dor de cabeça.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

VISTORIA SEMANAL

PRECIFICAÇÃO INTELIGENTE

ATENDIMENTO 24H

OTIMIZAÇÃO DE ANÚNCIOS

TRANSPARÊNCIA
Foto unidade decorada by Housi Decor
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IBUYER VITACON:
COMPRAMOS
SEU VITACON
PARA GARANTIR
SEU INVESTIMENTO.
Liquidez e segurança na revenda
do seu apartamento.
Proposta de compra em 48h.
Transparência total na política
e compra, incluindo ITBI.
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PARA VIVER EM
SÃO PAULO DE UM
JEITO ÚNICO.
PARA VIVER EM
SÃO PAULO DE
MUITOS JEITOS.
PARA VIVER
EM SÃO PAULO
SEMPRE ON.
Fotos realizadas durante os eventos do On Club
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COMPARTILHE

CONECTE-SE

EXPERIENCIE

IDEIAS, INTERESSES, BENEFÍCIOS EM EVENTOS
AGENDADOS E TOTALMENTE GRATUITOS.

COM UMA REDE DE CLIENTES, INVESTIDORES
E LOCATÁRIOS DA VITACON E DA HOUSI.

GASTRONOMIA, CULTURA, LAZER E O MELHOR
DA CIDADE DE SÃO PAULO, EM CADA ENCONTRO.

Fotos realizadas durante
os eventos do On Club
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UM CONVITE
PARA SE SENTIR BEM
COM VOCÊ MESMO,
O TEMPO TODO.
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INVISTA
NA VILA MARIANA.
E GANHE TRANQUILIDADE
E QUALIDADE DE VIDA
TODOS OS DIAS.
Fachada ON Loefgreen
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PRÉDIO COM SERVIÇOS
PROFISSIONALIZADOS
PARA VOCÊ.

WORK

TODOS OS APPS
DO SEU CELULAR,
AGORA NO SEU PRÉDIO.

› COWORKING PRO, ENTREGUE EQUIPADO E COM ACESSO AO WIFI.
› EQUIPADO COM ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO APROPRIADAS.
› GRAB&GO GO INTEGRADO AO COWORKING.

SHARE
› ACADEMIA COM EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS BY LIFE FITNESS.
› AULAS A DISTÂNCIA EM PARCERIA COM A BT FIT*.

FOOD

POWERED BY

› GRAB&GO COM COMIDA E BEBIDA FRESH,
DISPONÍVEIS 24 HORAS E ASSINADAS PELA YURBAN FOOD.*

* SERVIÇOS OPCIONAIS A SEREM CONTRATADOS PAY-PER-USE.
SERVIÇOS E APLICATIVOS PODEM VARIAR A DEPENDER DA SUA
OFERTA/EXISTÊNCIA NA ÉPOCA DA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO.
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INNOVATION
PACK
50

APARTAMENTOS
TODOS OS APARTAMENTOS COM ACABAMENTO COMPLETO
E ESTRUTURAS MODERNAS, PARA FACILITAR O DIA A DIA.

Imagem meramente ilustrativa.
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TOMADA USB

ENTREGUE COM PISO
PORCELANATO E LUMINÁRIAS**
PREVISÃO PARA
AUTOMAÇÃO DAS UNIDADES*

AQUECIMENTO
DE ÁGUA CENTRAL

Imagem meramente ilustrativa.

FECHADURA INTELIGENTE

PLUG&USE: › AR-CONDICIONADO
ENTREGUE COMPLETO
CHUVEIROS ENTREGUES**
52

* ENTREGUE COM INFRAESTRUTURA.
** MÓVEIS, OBJETOS DE DECORAÇÃO, LOUÇAS, METAIS, REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE E LUMINÁRIAS
SÃO SUGESTÕES DE DECORAÇÃO, NÃO FAZENDO PARTE DO CONTRATO E DO MEMORIAL DESCRITIVO.
OS MATERIAIS DE ACABAMENTO QUE SERÃO ENTREGUES FAZEM PARTE DO CONTRATO E DO MEMORIAL
DESCRITIVO. PROJETO EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO, PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES
POR COMPATIBILIDADES TÉCNICAS.
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INNOVATION
PACK
54

ÁREAS COMUNS
BEM-ESTAR E MODERNIDADE EM CADA DETALHE DAS ÁREAS
COMPARTILHADAS, PENSADAS SOB O CONCEITO DE BIOFILIA.

Imagem meramente ilustrativa.
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COWORKING
PRO
ENTREGUE EQUIPADO COM
ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO,
COM ACESSO AO WIFI E GRAB&GO
INTEGRADO AO COWORKING.

ÁREAS COMUNS ENTREGUES DECORADAS E EQUIPADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. MÓVEIS, OBJETOS DE DECORAÇÃO, EQUIPAMENTOS, LOUÇAS, METAIS, REVESTIMENTO DE PAREDE
E PISO SUJEITOS A ALTERAÇÃO. PROJETO EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO, PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES POR COMPATIBILIDADES TÉCNICAS. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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*SERVIÇOS OPCIONAIS A SEREM CONTRATADOS PAY-PER-USE.
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COKITCHEN
COZINHA COMPARTILHADA
COM EQUIPAMENTOS MODERNO.
APRESENTANDO UM ESTOQUE SEMPRE
DISPONÍVEL COM PREÇOS EXCLUSIVOS.*

ÁREAS COMUNS ENTREGUES DECORADAS E EQUIPADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. MÓVEIS, OBJETOS DE DECORAÇÃO, EQUIPAMENTOS, LOUÇAS, METAIS, REVESTIMENTO DE PAREDE
E PISO SUJEITOS A ALTERAÇÃO. PROJETO EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO, PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES POR COMPATIBILIDADES TÉCNICAS. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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LAUNDRY
SHARE
COM MÁQUINAS E SISTEMA
OMO DE LAVANDERIA.*

ÁREAS COMUNS ENTREGUES DECORADAS E EQUIPADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. MÓVEIS, OBJETOS DE DECORAÇÃO, EQUIPAMENTOS, LOUÇAS, METAIS, REVESTIMENTO DE PAREDE
E PISO SUJEITOS A ALTERAÇÃO. PROJETO EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO, PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES POR COMPATIBILIDADES TÉCNICAS. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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* SERVIÇOS OPCIONAIS A SEREM CONTRATADOS PAY-PER-USE. SERVIÇOS E APLICATIVOS PODEM
VARIAR A DEPENDER DA SUA OFERTA/EXISTÊNCIA NA ÉPOCA DA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO.
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LOUNGE
ESPAÇO COM DESIGN
DE BIOFILIA – UM CONCEITO
QUE TRAZ A NATUREZA
PARA DENTRO DOS AMBIENTES.

ÁREAS COMUNS ENTREGUES DECORADAS E EQUIPADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. MÓVEIS, OBJETOS DE DECORAÇÃO, EQUIPAMENTOS, LOUÇAS, METAIS, REVESTIMENTO DE PAREDE
E PISO SUJEITOS A ALTERAÇÃO. PROJETO EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO, PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES POR COMPATIBILIDADES TÉCNICAS. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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WELLNESS BY
LIFE FITNESS
ACADEMIA MODERNA, COM DESIGN
DIFERENCIADO E ABERTURA PARA APPS
QUE PODEM SER CONECTADOS PARA
ATIVIDADE FÍSICA, COM MAIS FACILIDADE.

ÁREAS COMUNS ENTREGUES DECORADAS E EQUIPADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. MÓVEIS, OBJETOS DE DECORAÇÃO, EQUIPAMENTOS, LOUÇAS, METAIS, REVESTIMENTO DE PAREDE
E PISO SUJEITOS A ALTERAÇÃO. PROJETO EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO, PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES POR COMPATIBILIDADES TÉCNICAS. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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65

BICICLETÁRIO
ÁREA RESERVADA PARA O ESTACIONAMENTO
DE BIKES PARA FACILITAR
AINDA MAIS A SUA MOBILIDADE.

ÁREAS COMUNS ENTREGUES DECORADAS E EQUIPADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. MÓVEIS, OBJETOS DE DECORAÇÃO, EQUIPAMENTOS, LOUÇAS, METAIS, REVESTIMENTO DE PAREDE
E PISO SUJEITOS A ALTERAÇÃO. PROJETO EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO, PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES POR COMPATIBILIDADES TÉCNICAS. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

66

67

CINELOUNGE
CINEMA AO AR LIVRE,
COM A COMODIDADE DE CASA.

ÁREAS COMUNS ENTREGUES DECORADAS E EQUIPADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. MÓVEIS, OBJETOS DE DECORAÇÃO, EQUIPAMENTOS, LOUÇAS, METAIS, REVESTIMENTO DE PAREDE
E PISO SUJEITOS A ALTERAÇÃO. PROJETO EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO, PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES POR COMPATIBILIDADES TÉCNICAS. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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RELAX
PLACE
ESPAÇO PARA LAZER
E RELAXAMENTO AO AR LIVRE.

ÁREAS COMUNS ENTREGUES DECORADAS E EQUIPADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. MÓVEIS, OBJETOS DE DECORAÇÃO, EQUIPAMENTOS, LOUÇAS, METAIS, REVESTIMENTO DE PAREDE
E PISO SUJEITOS A ALTERAÇÃO. PROJETO EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO, PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES POR COMPATIBILIDADES TÉCNICAS. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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TOOL
SHARING
UM CONJUNTO DE FERRAMENTAS
COMPARTILHADAS PARA USAR
A HORA QUE PRECISAR EM PARCERIA
COM A LEROY MERLIN.

ÁREAS COMUNS ENTREGUES DECORADAS E EQUIPADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. MÓVEIS, OBJETOS DE DECORAÇÃO, EQUIPAMENTOS, LOUÇAS, METAIS, REVESTIMENTO DE PAREDE
E PISO SUJEITOS A ALTERAÇÃO. PROJETO EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO, PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES POR COMPATIBILIDADES TÉCNICAS. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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DELIVERY
ROOM
ESPAÇO DESTINADO
PARA ENTREGAS.

ÁREAS COMUNS ENTREGUES DECORADAS E EQUIPADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. MÓVEIS, OBJETOS DE DECORAÇÃO, EQUIPAMENTOS, LOUÇAS, METAIS, REVESTIMENTO DE PAREDE
E PISO SUJEITOS A ALTERAÇÃO. PROJETO EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO, PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES POR COMPATIBILIDADES TÉCNICAS. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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Perspectiva de Studio ampliado de 30m2 com sugestão de decoração.
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IMPLANTAÇÃO
PAVIMENTO TÉRREO

1º PAVIMENTO

04

01

03
03

05

05

06

04

07

02

02
07

08
06
01
09

08
09

10

1 DROP-OFF

6 HALL RESIDENCIAL

1 COKITCHEN PRO

7 PET WASH

2 ESTAÇÃO MOBILIDADE

7 DELIVERY ROOM

2 FOYER DE ACESSO

8 WELLNESS BY LIFE FITNESS

3 CLAUSURA SOCIAL

8 HALL NÃO-RESIDENCIAL

3 ARQUIBANCADA+ COWORKING PRO COM GRAB&GO

9 CINE LOUNGE

4 CLAUSURA SERVIÇO

9 FRESH UP ROOM

4 RELAX PLACE

10 YOGA SPACE

5 CONCIERGE

*NO SUBSOLO: TOOL SHARING,
BICICLETÁRIO E LOCKER IFOOD

5 LAVANDERIA BY OMO
6 WCS SOCIAIS

Áreas comuns entregues decoradas e equipadas conforme Memorial Descritivo.
Móveis, equipamentos, objetos de decoração, louças, metais e revestimentos de piso
e parede sujeitos a alteração. Projeto executivo em desenvolvimento, podendo sofrer
pequenas alterações por compatibilidades técnicas. Imagens meramente ilustrativas.
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Áreas comuns entregues decoradas e equipadas conforme Memorial Descritivo.
Móveis, equipamentos, objetos de decoração, louças, metais e revestimentos de piso
e parede sujeitos a alteração. Projeto executivo em desenvolvimento, podendo sofrer
pequenas alterações por compatibilidades técnicas. Imagens meramente ilustrativas.
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S T U D I O S
RUA LOEFGREEN, 1425
ARQUITETURA E INTERIORES: IDE STUDIO
ÁREA TERRENO: 1.187,50M2

TORRE USO MISTO
LOJAS + RESIDENCIAL + NR

1º SUBSOLO TÉCNICO
BICICLETÁRIO
TOOL SHARING
POOL DE VAGAS DE MOTOS PARA APP DE ENTREGA

TÉRREO
1 LOJA| ACESSO NR| ACESSO RESID.

1º PAV.
LAZER RESIDENCIAL (COWORKING, GOURMET, ACADEMIA)

2º A0 4º PAV.
TOTAL DE 32 STUDIOS NR DE 15M2 A 25M2

5º AO 17º PAV.
TOTAL DE 207 UNIDADES RESIDENCIAIS DE 19M2 A 30M2

Fachada Avenida Rebouças
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11 3588.4101
11 97534.6551

VITACON.COM.BR
@vitaconbr

FUTURA INTERMEDIAÇÃO:

INCORPORAÇÃO E FUTURA INTERMEDIAÇÃO:

Esse investimento pode envolver um considerável grau de risco. A
7 Bridges ou qualquer um de seus acionistas, executivos, diretores,
afiliados, consultores ou representantes não representa ou
garante quanto ao investimento e / ou seus negócios, perspectivas,
propriedades, retornos, resultados, operações ou condições. As
projeções de retorno do investimento são baseadas no desempenho
médio
histórico dos retornos reais ou simulados. O desempenho passado
não garante resultados futuros e o desempenho projetado pode ser
maior ou menor que o desempenho ofertado. O empreendimento só
será comercializado após o registro do Memorial de Incorporação
conforme a Lei nº 4.591/64. Imagens meramente ilustrativas e
informações preliminares, sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Futuras intermediações: Cedro Branco Vendas Ltda. – Rua Gomes
de Carvalho, 1.108 – 18º andar – Vila Olímpia, São Paulo/SP,
CRECI SP 30064J. Abyara Brokers Intermediação Imobiliária – Av.
Ibirapuera, 2.332 – Torre 1 – 9º andar – CEP 04028-002 – São
Paulo – Tel. 11 3888 -9201 – www.abyara.com.br–Diariamente
até as 21h – CRECI 20363-J.Fernandez Mera Negócios Imobiliários
– Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 4.910 – Jardim Paulista – Cep 01402002 – São Paulo/SP – CRECI 22.061-J – (11) 3066-1000 –www.
fmera.com.br.
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