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EDITORIAL

É TEMPO
DE INVESTIR
NA VILA MARIANA

Bem-vindo ao bairro que tem um dos maiores Índices de
Desenvolvimento Humano de São Paulo, a maior cidade
do Brasil. A Vila Mariana é um encontro de mundos: lado a
lado, estão algumas das melhores instituições de ensino do
país, restaurantes tradicionais e aqueles que acabaram de
inaugurar, árvores e museus que dividem espaço com algumas
das avenidas mais movimentadas da região. A Vila Mariana,
assim como a capital paulista, é cosmopolita e não para de
crescer. E é por isso que estamos tão orgulhosos de fazer
parte desse crescimento. Nosso ON Domingos de Morais veio
para somar, para ser mais uma opção incrível para quem quer
se tornar morador do bairro, seja ele paulistano ou recémchegado a essa metrópole. Nosso convite de boas-vindas
vem acompanhado de um papo franco com Facundo Guerra, o
homem que criou algumas das boates mais famosas da cidade
e, agora, se aventura no mercado imobiliário, com
empreendimentos isolados e uma proposta de desconexão e
reencontro consigo mesmo. Para quem não quer sair de casa
e pretende curtir o bairro ao máximo, também temos dicas e
uma seleção de primeira para comer, beber, passear, comprar
e, é claro, se divertir.
As portas de Vila Mariana estão abertas. Pode entrar!
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DA NOITE
PARA O DIA
Facundo Guerra fez história na noite paulistana
ao comandar e renovar algumas das boates mais
famosas da história da cidade. Agora, divide
seu tempo entre administrá-las e empreender
no mercado imobiliário, construindo espaços
que são ilhas de descanso próximas à capital.

POR

LUCAS BARANYI

O Rei da Noite na cidade de São Paulo. É assim que
ficou conhecido, durante muitos anos, Facundo
Guerra – argentino radicado no Brasil e um dos
nomes mais bem-sucedidos no universo do
empreendedorismo no país. Sua primeira incursão
paulistana aconteceu em 2005, com a abertura do
hoje extinto Clube Vegas, na Rua Augusta. De lá para
cá, acumulou grandes nomes do entretenimento
na cidade: Lions, Yatch, Z Carniceria, Frank Bar,
Bar dos Arcos, Riviera Bar, Blue Note São Paulo –
se o lugar é quente, atrai olhares e investidores e
gera um ar de renovação e novidade na cidade, as
chances de Facundo estar envolvido são imensas.
Mas um dos nomes mais importantes do fervo
paulistano, hoje, tem outros olhares para os
negócios: seu último projeto inaugurado no começo
de 2020 é o Altar – uma casa flutuante no meio
da represa de Jaguari, em São Paulo, que muito se
assemelha a um paraíso próximo de uma das maiores
cidades do mundo. Deu tão certo, por sinal, que já
rendeu mais uma novidade – o Altar Prainha, outra
locação particular e isolada do barulho da cidade.
Facundo conversou com a OnMAG para falar sobre
sua paixão por São Paulo, a importância de ser
empreendedor nos dias atuais e o que enxerga
na cidade – no passado, no presente e no futuro.

ON MAG: Você fez uma transição, nos
últimos tempos, da noite paulistana para
outros empreendimentos – sendo o Altar
seu principal resultado. E você tem um
faro muito grande para negócios. O que
motiva você nessa busca? Qual é o segredo para todo esse gás?
FACUNDO GUERRA: Não é dinheiro. Não
que eu tenha muito – pelo contrário:
como eu não sou um cara que tem reservas financeiras, estou sempre com fome,
sempre me preocupando por não estar
com a vida ganha. O que ganhei reinvesti
em todos os lugares, então meu nível de
poupança é muito baixo. Tem uma fome
que é meio metafórica, por não ser um

homem rico – e eu poderia, a essa altura
do negócio. Poderia estar sentado em algumas dezenas de milhões de reais, mas
nunca me interessei só pela grana. Ela é
importante, como métrica, mas não é o
que me move na vida. Não consigo converter dinheiro em coisas, sabe? Meus
desejos materiais são relativamente baratos. Meu sonho de consumo, atualmente, é um Playstation 5. Mas, para tê-lo,
vou vender o Playstation 4, fazer um rolo,
pedir para alguém que está vindo para
o Brasil trazer. Quando eu vejo uma boa
ideia, que faz sentido para mim no meu
momento de vida atual e que seja uma
verdade minha, eu vou atrás.

A MANEIRA COMO EU VENDO HISTÓRIAS, PORÉM,
É ATRAVÉS DE UM DRINK, DE UMA CASA
DE SHOWS, DE UM LUGAR ONDE ALGUÉM PODE
SE REFUGIAR DA VIDA CONTEMPORÂNEA LOUCA
ON: Então seus negócios têm a ver com
sua fase de vida?
FG: Sim. Eu não montaria uma boate a
essa altura da vida – porque seria só um
business. A minha última boate foi aberta
há 10 anos, quando eu ainda tinha idade
para frequentar esse tipo de lugar. Se
eu entrasse numa boate hoje em dia, me
sentiria o mais tiozão de todos, apesar de
adorar dançar (risos). O Altar faz sentido
neste momento da minha vida, e o entretenimento é uma ferramenta, não um
business. O que eu sei fazer bem, que é
uma coisa dos dias de hoje, é contar histórias. Tem gente que conta história com
palavras, com fotos, com o corpo... Eu sei
contar histórias com lugares e suas respectivas redes sociais. Para mim, o Altar
é um repositório de histórias. É ali que
eu encontro uma maneira de construir
narrativas, de vender – assim como um
diretor de cinema quer vender ingressos.
O capitalismo é indissociável do entretenimento e da arte, nos dias de hoje. A
maneira como eu vendo histórias, porém,
é através de um drink, de uma casa de
shows, de um lugar onde alguém pode se
refugiar da vida contemporânea louca.
E demorei muito tempo para entender
que eu estava nesse campo de contar
histórias, ainda que sempre tivesse me
identificado como um grande leitor, de ler
livros inteiros em apenas uma sentada.
E contando histórias através dos lugares
eu acabei dando vazão a uma vontade de
colocar meu mundo interno para fora.
ON: Você acha que, de alguma forma, a sua
trajetória de negócios também conta a sua
própria história?

FG: Total. E ninguém consegue contar uma
história que não é sua. Toda história é autobiográfica, de alguma maneira. Ninguém fala
fora do ego – não existe nada fora do “eu”.
ON: Um lugar como o Altar também passa
a ideia de que, às vezes, é preciso buscar o
silêncio em uma vida tão corrida?
FG: É muito difícil continuar nessa loucura sem parar para respirar. Especialmente
com esse acontecimento da pandemia, a
gente percebeu que precisa procurar outros lugares até para poder apreciar mais
São Paulo. Eu não quero sair daqui toda semana – mas quero sair, às vezes, até para
poder apreciar a minha cidade com outros
olhos. E tudo que eu fiz até hoje sempre esteve no campo do real estate. Meu trabalho
está muito ligado com a indústria imobiliária, também – porque, ao colocar um bar em
certa região, ela se valoriza.
ON: A sua história pessoal está imensamente conectada com São Paulo, e você
é um dos grandes responsáveis pelo entretenimento da cidade na última década
e meia. Qual é sua relação com a cidade?
FG: Acho que é a mesma relação de um
bicho com seu território. Eu não consigo
viver fora de São Paulo, e é muito louco: eu expresso São Paulo quando faço
qualquer coisa, e sou expressado pela
cidade. É uma relação quase simbiótica
e, em algum momento, a fronteira entre um e outro se dissolve. O Centro de
São Paulo, mais especificamente, é muito o meu lugar. Território de bicho. Ele
não me pertence, mas é o que me produziu como eu sou. Ainda que eu seja
argentino – e até por isso –, é um terri-

tório psiquicamente conquistado. Ele foi
batalhado, não foi me dado naturalmente. Eu me transformei em paulistano por
conta de muita dor e muita busca. Não
tem nada que eu não goste no Centro da
cidade – porque seria questionar se uma
árvore deveria estar na floresta ou não.
A desigualdade social me dói muito, mas
eu entendo que faça parte desse conflito, dessa guerra que é o Centro. Ele não
é pacificado. Eu não fico com medo dos
problemas do Centro. Eu aceito como é.
ON: E é o lugar que você melhor se sente?
FG: Eu saio para correr uma hora da manhã, de vez em quando, no Centro, e não
tem nada que me faça mais feliz. É uma
relação de pertencimento tamanha... Todas
minhas memórias, meus afetos, tudo está
conectado com essa região. Envelheço na
cidade, como diz a música, e vejo a cidade
se transformando. Lembro de determinado
lugar que estava em determinada esquina e
desapareceu. Aquela escola que virou uma
ocupação. Um prédio tombado. E vou marcando em mim tudo isso, e refletindo sobre
minhas próprias transformações. O Centro
pra mim é como a mata é para um macaco.
O paulistano não odeia nada em São Paulo,
na verdade. Gostaria muito que a desigualdade social desaparecesse, mas não só de
São Paulo: do mundo. E tudo o que acontece no mundo é sentido por São Paulo. Aqui
é um campo de batalha que se transforma
diariamente. Eu gosto tanto de São Paulo
por isso: é uma cidade muito viva. E vida é
transformação. Tudo que morre e nasce o
tempo inteiro é vida, e essa é uma cidade
muito humana.

ON: O que mais você enxerga na cidade?
FG: As pessoas mais interessantes da
América Latina moram em São Paulo.
Aquelas pessoas que foram expulsas
de onde nasceram por sua sexualidade,
aquelas cuja ambição ficou pequena demais para a cidade onde nasceram. E São
Paulo não é totalmente agradável para
quem chega: a primeira sensação aqui é
de medo. Essa cidade te devora, e não é
nada óbvia. Ela é cheia de segredos, de
dobras. O paulistano que não é de São
Paulo é o que tem de mais interessante
aqui. E muita gente vem pra cá tentar
um sonho e infelizmente não consegue.
É difícil.
ON: O que aconteceu de diferente
para você?
FG: Sorte. E estava nos lugares certos,
na hora certa. E uma boa criação, as
oportunidades boas por ser um homem
branco, heterossexual, cisgênero, que
estudou em bons colégios.
ON: E sorte é um ingrediente importante
do empreendedorismo?
FG: Cara, sem um pouco de sorte você
não sai da cama. (risos) E, quando falo
de sorte, também estou falando sobre
um movimento inexplicável. Você está no
fluxo da vida e sabe aproveitar uma oportunidade que surge. E quanto mais você
se expõe, mais eventos fortuitos pode ter
– ainda que eu já tenha me complicado
muito. E isso é diretamente proporcional
ao número de vezes que eu me arrisco e
coloco meu pescoço na reta. O segredo
é aproveitar esses momentos. Quando
aparece algo na minha frente que eu intuo que pode dar certo, me agarro com
unhas e dentes.
ON: Em 2017, você escreveu o livro Empreendedorismo para Subversivos. Três anos
depois, você acha que muita coisa mudou
nesse universo? Tem uma receita?
FG: Empreender, há três anos, era uma
alternativa – e agora vai passar para
imperativo. Quem está esperando continuar empregado nos próximos dez anos é
um pouco ingênuo e está se equivocando.
A gente vai viver numa economia de freelancer o tempo inteiro. Todo mundo vai ter
dois ou três empregos, aprender a se comunicar e se vender. Eu tenho seis, sete
empregos atualmente. Fora os bares, eu
dou consultoria, escrevo artigos, tenho
um curso. Se fosse só tocar os bares seria fácil. Difícil é fazer todo o resto – e
tudo junto ao mesmo tempo. Não posso
mais contar com uma fonte de emprego,

apenas. Todo mundo vai ter muitos empregos, várias carreiras ao longo da vida
e a única coisa em comum de agora em
diante é que todos nós precisaremos ser
empreendedores. E, se for colocar um
currículo pra sair pedindo emprego por
aí, vai passar fome em algum momento.
ON: Muitos dos seus bares reacenderam
uma chama em São Paulo – desde o Frank
até o Bar dos Arcos. O que te chamou a
atenção nesses lugares?
FG: Estou sempre procurando entender
o que é ser paulistano. E a identidade do
paulistano em 1930 era uma, em 1950
começou a se transformar, depois em
1970 e nos anos 1990. A identidade de
um povo não muda muito ao longo dos
séculos – cada povo tem uma constante de qualidades que os distinguem dos
demais, e dizem que esse conjunto de
identidades os destacam. A identidade
não se transforma rápido... Mas a do
paulistano teve uma fratura, no século
20, especialmente por conta do período militar. São Paulo sempre foi o motor econômico do país, então qualquer
grande efeito nessa área sempre é sentida aqui, majoritariamente. São Paulo
perdeu muito nessa época, mas ganhou
muitos problemas. E a primeira identidade paulistana, cultural e modernista, no
começo dos anos 1920 -, e muito similar
a Buenos Aires – se deturpou. O paulistano ficou conhecido como arrogante
ou um coitado, por morar em uma selva
de pedra poluída. E acho que todo esse
movimento de resgate do Centro de São
Paulo é a recuperação de uma identidade
fraturada. Qualquer lugar que eu toco ou
olho traz essa ideia da reconquista. Dos
cinemas que viraram igrejas. Do bar que
virou uma farmácia. Do hotel que ficou
decadente. Eu não abro um bar só para
abrir um bar. Me pergunto: o que a gente tinha de mais incrível em São Paulo e
esqueceu? Aquela cidade efervescente,
cultural, capaz de criar um movimento internacional como o Modernismo.
E o olhar de São Paulo, hoje, traz restaurantes incríveis, festas de ruas
fantásticas... São Paulo é considerada uma das oito cidades mais legais
do mundo, segundo o veículo TimeOut.
Quem tem seus 20 anos já percebeu isso
– mas é uma percepção que não chegou
nas pessoas de 30, 40 anos. É hora de
olhar para o Centro da cidade como uma
das regiões mais interessantes do mundo – no início do século 20 e agora. É um
recomeço de uma cidade que começa a
fazer as pazes com o seu passado.

WHAT’S
DOMINGOS DE MORAIS

TEMPO LIVRE
MAIS ON
Natureza, cultura, educação, boa gastronomia e diversas opções
de lazer para aproveitar a região do seu jeito

WHAT’S
DOMINGOS DE MORAIS

Tudo acontece na Vila Mariana. O bairro, tradicional de São
Paulo, honra suas raízes com estabelecimentos antigos
e muito bem conceituados, mas também surpreende com
novidades que estão sempre aparecendo. Qualidade de
vida não falta por aqui: a região, que tem o 7º melhor IDH da
cidade de São Paulo e oferece uma mistura de espaços ao
ar livre para praticar esportes e curtir a natureza, conta com
algumas das principais instituições de ensino da cidade, de
escolas a faculdades de renome, além de restaurantes que são
referências em suas gastronomias. Hora de desbravar o bairro!

PARQUE
IBIRAPUERA

Inaugurado há quase 60 anos, o parque é um
dos maiores cartões-postais da cidade – não
à toa ele é um dos lugares mais fotografados
do mundo. Não faltam opções culturais
em seus 158 hectares de extensão, já que
alguns dos principais museus da cidade
estão localizados dentro do Ibira, como a
Bienal, o Museu de Arte Moderna (MAM)
e o Museu Afro Brasil, entre outros, além
de outros ícones da arquitetura paulistana,
como a Oca e o Auditório, ambos projetados
por Oscar Niemeyer. Quem gosta de esporte
e de curtir a natureza também não fica para
trás: o parque tem quadras poliesportivas,
aluguel de bicicletas e espaço de sobra para
correr, pedalar ou simplesmente tomar um
sol gostoso deitado na beira do lago.
parqueibirapuera.org

WHAT’S
DOMINGOS DE MORAIS

AEROPORTO
DE CONGONHAS
Morar na Vila Mariana é estar um pouquinho mais
perto de qualquer lugar do Brasil. Isso porque o
bairro dá acesso fácil ao principal aeroporto da
cidade, que recebeu 21 milhões de passageiros e
registrou cerca de 40 pousos e decolagens por hora
no ano passado. Outro ponto forte de Congonhas
é a gama de serviços que o local oferece, com
restaurantes variados: da culinária japonesa aos
clássicos cafés brasileiros, sem contar inúmeras
opções de lojas para resolver aquela questão de
última hora antes de embarcar no seu próximo voo.
aeroportocongonhas.net

SESC VILA
MARIANA

Com capacidade para receber até seis mil pessoas
por dia, essa unidade do SESC é uma das mais
belas e variadas já construídas na cidade. Teatro,
cursos, oficinas estão sempre à disposição – assim
como uma incrível piscina semiolímpica coberta e
aquecida. Os shows que acontecem no teatro, por
sinal, são alguns dos mais concorridos de todos
os SESCs - então vale a pena ficar de olho na
programação!
sescsp.org.br

WHAT’S
DOMINGOS DE MORAIS

AVENIDA
PAULISTA

JOJO LAB
Uma das mais conhecidas casas de lamen, o Jojo
Ramen, tem uma unidade no bairro. Ele atende
pelo nome de Jojo Lab. É uma excelente opção
gastronômica para quem mora na região. Sabor
e tradição são o forte da casa. Tudo é preparado
artesanalmente, com ingredientes selecionados
dos melhores produtores. A dica aqui é provar
o Tantanmen, um macarrão em caldo levemente
picante e alegremente colorido baseado em uma
tradicional receita asiática. Para abrir o apetite,
uma boa pedida é a porção de Karaague, frango frito
empanado, sequinho e crocante por fora e úmido
e delicioso por dentro.
jojoramen.com.br

Fotógrafo Rafael Salvador

O coração da cidade fica pertinho da Vila Mariana - e não falta
variedade por ali. Se a pedida for cultura, a Paulista tem museus
do início ao fim: comece pela Japan House, com exposições sobre
as mais diversas artes japonesas; continue o passeio até o MASP
(Museu de Arte de São Paulo), que surpreende pela arquitetura
de Lina Bo Bardi e o rico acervo, e finalize a jornada no IMS
(Instituto Moreira Salles), que mistura nomes consagrados com
apostas do mercado de arte brasileira – menção honrosa para o
Balaio, restaurante que fica no térreo do IMS, com menu assinado
pelo chef Rodrigo Oliveira. No quesito compras, shoppings como
o Pátio Paulista, o Cidade São Paulo, o Top Center e o Center 3
reúnem as melhores opções da avenida. Se visitá-la à noite, não
deixe de tomar um drink no Frank ou no Riviera, bares tradicionais
da região que foram revitalizados nos últimos anos.

AS VANTAGENS
DE INVESTIR
NA VILA MARIANA
A Vitacon é a única
do mercado a garantir
demanda pré-originada
de locação aos seus
investidores.
A Vila Mariana aparece no topo das buscas
de imóveis em São Paulo. O que mais chama
a atenção das pessoas é a qualidade de vida
oferecida pelo bairro com um dos maiores IDHs
da cidade e a proximidade das regiões centrais
da capital. Além disso, transporte público,
comércio, gastronomia, centros culturais,
escolas, faculdades e hospitais fazem parte
da ampla infraestrutura da região.
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Quem mora na Vila Mariana também tem fácil
acesso à linha Azul do metrô (4 estações)
e conta com vias importantes, como a Rua
Domingos de Morais, Vergueiro e as Avenidas
Jabaquara, 23 de Maio e Av. Paulista, cartãopostal da cidade e um dos principais centros
culturais, urbanos e empresariais da cidade.
A Vila Mariana também se destaca por abrigar
inúmeras instituições educacionais. Entre
as escolas, estão o Colégio Bandeirantes e o
Marista Arquidiocesano. Já ESPM, UNIFESP,
PUC e FMU fazem do bairro um dos mais
procurados pelo público universitário que
deseja morar perto de onde estuda.

Com localização privilegiada,
a Vila Mariana é sinônimo de lazer,
segurança e infraestrutura.

Está próxima do Parque Ibirapuera e da
Aclimação. E os hospitais Albert Einstein, HCor,
Rubem Berta e Santa Cruz são alguns entre
tantas outras clínicas e consultórios na região.
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FORÇA
DA DEMANDA

7º
4

PERTO DA
VILA MARIANA
ESTAÇÃO PARAÍSO
ESTAÇÃO ANA ROSA

melhor IDH de São Paulo.

+ de 195 mil pessoas por dia1.

AEROPORTO DE CONGONHAS

estações de metrô
(Santa Cruz, Vila Mariana, Ana Rosa e Paraíso).

320 MIL

21 milhões de passageiros em 2019
e 40 pousos/decolagens por hora2.

PARQUE IBIRAPUERA

+ de 14 milhões de visitas ao ano
158 hectares3.

passageiros por dia.
SHOPPING METRÔ SANTA CRUZ

+ 150 MIL

DE

+ de 70 mil consumidores por dia4.

empregos na região.

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
+ de 990 mil prontos atendimentos por ano5.

R$

5 .916

ESPM E CENTRO
UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES

de renda média.

+ de 15 mil universitários6.

1

Fonte: Metrô-SP. 2Fonte: Observatório do Turismo. 3Fonte: PIC. 4Fonte: Shopping Santa Cruz.
Fonte: Hospital Israelita Albert Einstein. 6Fonte: ESPM e Quero Bolsa.
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MORADIA
POR ASSINATURA

UMA TENDÊNCIA
QUE NÓS
MATERIALIZAMOS
AQUI.

Aluguel na sua
conta todo mês
e zero preocupação.
Housi é a solução completa para valorizar seu
imóvel e manter a alta taxa de ocupação.

Tenha rentabilidade
na palma da mão
82% dos jovens preferem alugar
Mais de 150 mil clientes ativos
Alta demanda com 60 mil
clientes na waiting list

@housioficial
housi.com

SUA CASA
POR ASSINATURA

VITACON.
EXPERT EM RE NTABILIDADE.

REINVENTE
SUA RENTABILIDADE.
INVISTA COM
QUEM É EXPERT.
GESTÃO TOTAL
DA SUA LOCAÇÃO

• Decoração e mobília,
melhor custo-benefício.
• Locação via plataforma digital.
• Gestão e administração do imóvel
sem burocracia.
• Receba na sua conta todo mês,
sem dor de cabeça.

TAXA DE OCUPAÇÃO
estimada de

RENTABILIDADE

mensal projetada de R$

85 %

*

4.336 ,08

*

Rentabilidade projetada
por meio de DADOS E TECNOLOGIA

*ESTUDO ESTÁ BASEADO EM ANÁLISES ESTATÍSTICAS E DE MERCADO NO PERÍODO DE NOV/20,
PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES E NÃO CONFIGURA GARANTIA DE RENTABILIDADE.
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VITACON.
EXPERT
EM RENTABILIDADE.
Imóveis com liquidez
e rentabilidade acima da média.

“

Comprar ou alugar
um apartamento vai ser
mais vantajoso do que deixar
o dinheiro no banco
por menos de 2% ao ano.*
RODRIGO MOLITERNO,
diretor de renda variável da Veedha

”

Retorno de investimento

5X MAIOR
que a inflação**

VALORIZAÇÃO

do ativo em todo o período
(Growth rate)

Por isso, em apenas 10 anos, a Vitacon
já se consolidou como um dos maiores nomes
do mercado imobiliário e de investimentos,
sendo a única a garantir a maior taxa
de retorno para os investidores.

REDUÇÃO HISTÓRICA
dos juros de financiamento

Além de só oferecer oportunidades
de investimentos em áreas com demanda
forte e constante em São Paulo, a Vitacon
está fomentando parcerias institucionais
com diversas empresas do setor privado
para garantir a ocupação do seu imóvel.
*NO COMPARATIVO COM OUTROS MODELOS DO MERCADO.
**BASEADO NA INFLAÇÃO DOS ÚLTIMOS 12 MESES E NA PREVISÃO DE RENTABILIDADE FUTURA DO PROJETO.
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SUA RENTABILIDADE
COM QUEM
É EXPERT.

Imagens ilustrativas.
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STUDIOS
2
17 A 32 M
A POUCOS PASSOS
DO METRÔ VILA MARIANA

Persp. Fachada ON Domingos de Morais
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PRATICIDADE
E CONFORTO
PARA QUEM MORA.
RENTABILIDADE
PARA QUEM
INVESTE.
COWORKING PRO
EQUIPADO
BEM-ESTAR

Iluminação e sonorização,
auditório, controle de acesso e Wi-Fi.

Academia com equipamentos
profissionais by Life Fitness.
Aulas à distância em parceria
com a BTFIT.**

ECONOMIA
COMPARTILHADA

Espaços comuns compartilhados com
usabilidade inteligente e sustentável.

VIDA EM
COMUNIDADE

Com o ON Club, criamos experiências
exclusivas para conectar investidores
e moradores dos prédios Vitacon.

MORADIA
COMO
SERVIÇO

Infraestrutura integrada aos serviços
de aplicativos de mobilidade urbana.**

Persp. embasamento ON Domingos de Morais
44

*em comparação a outros modelos do mercado. ** serviços opcionais contratados pay-per-use.
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APARTAMENTOS

O ACABAMENTO INTERNO DE CADA STUDIO
ON DOMINGOS DE MORAIS TEM ESTRUTURA
E FEATURES QUE PRIORIZAM A ECONOMIA
E A SEGURANÇA PARA MORAR OU ALUGAR.
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PONTO DE MÁQUINA
DE LAVAR SOB
A BANCADA DA APA

BANHEIROS ENTREGUES
COM MISTURADOR
DE QUENTE E FRIA
NA PIA E CHUVEIRO

ENTREGUES
COM TOMADA
USB DUPLA

ENTREGUE COM PISOS
NIVELADOS ENTRE
TERRAÇO E ESTAR
PREVISÃO PARA
AUTOMAÇÃO*

SISTEMA DE AQUECIMENTO
CENTRAL DE ÁGUA
NO CHUVEIRO E TORNEIRA
DO BANHEIRO

Imagens meramente ilustrativas**

* ENTREGUE COM INFRAESTRUTURA.

ENTREGUE COM
AR-CONDICIONADO***

** 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 DESENVOLVI MENTO,
PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES POR COMPATIBILIDADES TÉCNICAS.

PORTAS DE ENTRADA COM
FECHADURA INTELIGENTE

***CARGA, DRENO E REDE FRIGORÍGENA PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE SISTEMA SPLIT. A COMPRA
DOS EQUIPAMENTOS SERÁ A CARGO DO PROPRIETÁRIO.
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ÁREAS COMUNS
ENTENDEMOS AS ÁREAS COMUNS COMO
EXTENSÕES DA CASA, POR ISSO, A ECONOMIA
COMPARTILHADA É TÃO ESSENCIAL
COMO ECONOMIA DE USO E NÃO DE POSSE.
DA GESTÃO MAIS EFICAZ DE RECURSOS,
DO ACESSO A MAIS QUALIDADE DE VIDA.
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MEGALOUNGE
ÁREA COM POSSIBILIDADE
DE INTEGRAÇÃO COM COKITCHEN
E BAR. PODE SER RESERVADO
DESDE PARA EVENTO INTIMISTA
ATÉ GRANDES EVENTOS.

Persp. ilustrativa Megalounge
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ÁREAS COMUNS ENTREGUES DECORADAS E EQUIPADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. MÓVEIS, OBJETOS DE DECORAÇÃO, EQUIPAMENTOS,
LOUÇAS, METAIS, REVESTIMENTOS DE PAREDE E PISO SUJEITOS À ALTERAÇÃO. PROJETO EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO, PODENDO SOFRER
PEQUENAS ALTERAÇÕES POR COMPATIBILIDADES TÉCNICAS. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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COWORKING
ESTRUTURA COMPLETA COM WI-FI,
IMPRESSORA, CARREGADOR
POR INDUÇÃO, ILUMINAÇÃO APROPRIADA,
ALÉM DE SALAS PARA REUNIÕES.

Persp. ilustrativa Coworking
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ÁREAS COMUNS ENTREGUES DECORADAS E EQUIPADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. MÓVEIS, OBJETOS DE DECORAÇÃO, EQUIPAMENTOS,
LOUÇAS, METAIS, REVESTIMENTOS DE PAREDE E PISO SUJEITOS À ALTERAÇÃO. PROJETO EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO, PODENDO SOFRER
PEQUENAS ALTERAÇÕES POR COMPATIBILIDADES TÉCNICAS. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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WELLNESS BY
LIFE FITNESS
PARCERIA COM AULAS À DISTÂNCIA
COM BTFIT, EQUIPADO BY LIFE FITNESS, COM
ACADEMIA PROFISSIONAL COMPLETA,
ÁREA PARA YOGA, MUSCULAÇÃO E FUNCIONAL.

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

Persp. ilustrativa Academia equipada by Life Fitness
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COKITCHEN
ENTREGUE EQUIPADO E MOBILIADO,
COM INFRAESTRUTURA PARA
RECEBIMENTO DE CHEF DE COZINHA.
ESPAÇO EM PARCERIA COM APPTITE.

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

Persp. ilustrativa Cokitchen
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ON LAUNDRY
COM MÁQUINAS
E SISTEMA OMO DE LAVANDERIA.

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

Persp. ilustrativa On Laundry
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TERRAÇO
GOURMET
ÁREA COM VISTA
PANORÂMICA DA CIDADE.

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

Persp. ilustrativa Terraço Gourmet
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Persp. ilustrativa Studio de 24 m2 com sugestão de decoração.
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IMPLANTAÇÃO
1º SS

17º PAVIMENTO

01

02

03

TÉRREO

Persp. ilustrativa implantação 1º subsolo

1

PET PLACE

2

MEGALOUNGE

3

COWORKING

4

ELEVADOR RESIDENCIAL

5

ELEVADOR NR

6

CONCIERGE

7

VAGAS DE MOTO E UTILITÁRIO

8

ESTAÇÃO MOBILIDADE

9

LOJA 01

10

LOJA 02

20

11

GRAB&GO

12

LAUNDRY

13

MALEIRO E FRESH UP ROOM

14

ACESSO SERVIÇOS

15

ON DELIVERY

16

COKITCHEN/GOURMET

17

TERRAÇO GOURMET

18

FITNESS BY LIFE FITNESS

19

SALA SPINNING

19

18

12
10

11

13

20

YOGA SPACE

21

WC’S SOCIAIS

04
05

07

17

15

21

14
08

06

09
16

Persp. ilustrativa implantação piso térreo

Persp. ilustrativa implantação 17º pavimento

ÁREAS COMUNS ENTREGUES DECORADAS E EQUIPADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, OBJETOS DE DECORAÇÃO, LOUÇAS, METAIS E REVESTIMENTOS DE PISO
E PAREDE SUJEITOS À ALTERAÇÃO. PROJETO EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO, PODENDO SOFRER
PEQUENAS ALTERAÇÕES POR COMPATIBILIDADES TÉCNICAS. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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R. DOMINGOS DE MORAIS, 1164
ARQUITETURA E INTERIORES
IDE STUDIO
PAISAGISMO
CARDIM
ÁREA TERRENO
1.567,84M2
EMPREENDIMENTO
1 TORRE USO MISTO, LOJAS + 270 UN. RESIDENCIAIS
+ 46 UN. NR
2 SUBSOLOS TÉCNICOS SEM VAGAS, COWORKING,
MEGALOUNGE, PET PLACE E TOOLS SHARING
TÉRREO
2 LOJAS, ACESSO NR, ACESSO RESIDENCIAL, FRESH
UP, MALEIRO E LAUNDRY
1º AO 3º PAVIMENTO
46 UNIDADES NR, STUDIOS DE 21 A 24 M2
4º AO 16º PAVIMENTO
270 UNIDADES R, STUDIOS DE 17 A 32 M2
17º PAVIMENTO
TERRAÇO GOURMET, COKITCHEN, FITNESS,
ESPAÇO YOGA E SALA DE SPINNING
Persp. ilustrada Rooftop
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11 3588.4101
11 97534.6551

VITACON.COM.BR

INCORPORAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO:

@vitaconoficial

Os empreendimentos serão comercializados por profissionais
credenciados no Creci e após o registro do Memorial de
Incorporação, conforme a Lei nº 4.591/64. Imagens meramente
ilustrativas e informações preliminares, sujeitas à 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.

