
CHEGOU PARA DEIXAR O BAIRRO 
DE MOEMA AINDA MAIS ESPECIAL.

ON MARACATINS

ENTREVISTA EXCLUSIVA

SARAH OLIVEIRA
Apresentadora nata
e eterna VJ da MTV,
ela agora investe em 
documentários de 
música e também em 
podcasts.
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MOBILIDADE ÁREAS COMUNS
COMPARTILHADAS

ESPAÇOS
INTELIGENTES

SERVIÇOS PLUGADOS
DENTRO DO PRÉDIO

SOMOS UMA
COMUNIDADE

EXPERIÊNCIAS EXCLUSIVAS 
PARA CONECTAR
INVESTIDORES
E MORADORES

100% DIGITAL
E SEM BUROCRACIA 

PRÉDIO PREPARADO 
PARA RECEBER TODOS 
OS SERVIÇOS DE APPS

AQUI, NA VITACON,

REINVENTAMOS A VIDA

DAS PESSOAS NA CIDADE,

GERANDO MAIS TEMPO

PARA O QUE REALMENTE

IMPORTA
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EM NÚMEROS
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MIL
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Persp. Fachada 
VN Capote Valente. Persp. Fachada ON Paulista.Persp. Fachada ON Melo Alves.
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EDITORIAL

O FUTURO 
É FEMININO

Provavelmente você já ouviu essa frase aqui ao lado. “O futuro é feminino”, dizem 

camisetas da nova geração, posts nas redes sociais e cartazes em manifestações. E 

essa é uma frase que, se pararmos para pensar sobre ela, tem impacto sobre todos nós. 

É claro que precisamos que o futuro seja feminino literalmente, com mais presença 

de mulheres em posições de liderança, tomando decisões, ocupando espaços que 

antes elas não ocupavam. Nós acreditamos em igualdade, em equilíbrio, em união. 

Mas esse futuro que queremos também é um futuro de valores mais associados ao 

feminino: empatia, compartilhamento, cuidado, afeto. Imagina como o mundo seria 

diferente se esses valores fossem associados a todas essas pessoas? Essa frase 

ganha importância diferente quando olhamos por esse prisma.

É sempre de olho no futuro que Sarah Oliveira, nossa entrevista exclusiva desta 

edição, está. Desde cedo, ela usou todo seu talento para a comunicação, para levar 

informação e cultura a jovens do país inteiro. Como esquecer a energia e o sorriso 

de Sarah ao comandar o Disk MTV ou os deliciosos episódios do Luau MTV, que 

sempre embalavam nossas tardes e noites? E nem só de entretenimento se fez a 

carreira da apresentadora: movida pela música e pelas histórias das pessoas, ela 

está preparando um documentário sobre sonoridades brasileiras que deve sair em 

breve, além de comandar, ao lado da jornalista Roberta Martinelli, o podcast Nós, 

sobre a potência das relações humanas. Batemos um papo com Sarah sobre tudo 

isso e mais – finanças, política e influência também fizeram parte do menu. Uma 

conversa completa, assim como nosso ON Maracatins, mais novo lançamento que 

chegou para deixar o bairro de Moema ainda mais especial. Preparamos dicas de 

lazer, entretenimento, educação e serviços para desbravar a região. Vem com a gente?
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NESTA EDIÇÃO
18

28

34

40

47

ETERNAMENTE COOL
Que tal explorar um pouco mais essa região tão querida e buscada?

MORADIA POR ASSINATURA
Aluguel na sua conta todo mês sem dor de cabeça

EXPERT EM RENTABILIDADE
Rentabilidade is ON

ON MARACATINS
Dinâmico do seu jeito

PENSADO EM CADA DETALHE
Studios 24 m2

Não importa o meio, 
sempre vou fazer 
audiovisual.
Sou rata de TV

12

SARAH
OLIVEIRA
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PARE, OLHE,
ESCUTE

Podcast, documentário, programa ao 
vivo, canal no YouTube e qualquer 
outro desafio que você lançar: 
Sarah Oliveira está sempre pronta 
para levar entretenimento, cultura e 
informação para quem quer escutar

POR ALEXANDRE MACHADO
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Como gostamos de conversar com quem 
tem (muita) história para contar, conversa-
mos com Sarah sobre a importância da cul-
tura, os efeitos da pandemia no audiovisual, 
representatividade feminina na economia – 
e em todas as outras áreas – e muito mais. 
O resultado? Aqui embaixo.

Você tem uma trajetória extensa em falar 
sobre música e cultura, duas áreas que fo-
ram bastante atacadas nos últimos anos. 
Por que precisamos, mais do que nunca, 
valorizar a música e a cultura?
Uma coisa que para mim ficou muito clara 
é que, mesmo que as pessoas não reconhe-
çam – em especial as que não trabalham 
com música e com cultura –, foi inevitável 
sentirem e sacarem, nessa pandemia, que 
música e cultura vão além do entreteni-
mento. Isso é fundamental e é o ponto de 
partida para essa discussão. Por mais que 
continuem repetindo discursos que elas 
ouvem, ainda mais com esse governo, elas 
repercutem sem pensar. Se pararem para 
pensar e sentir, fica evidente que música e 
cultura vão além da diversão. Ninguém está 

aqui para sobreviver, a gente quer viver com 
qualidade. E isso a cultura garante, é o que 
faz a gente pulsar, a gente querer viver. 
Estamos nessa pandemia, em meio a uma 
crise sanitária e humanitária, e precisamos 
sair do tédio – quem nos proporciona isso 
é a cultura. Não é só entretenimento, mas 
expansão de mente, conscientização, mexe 
com os afetos, com as memórias, leva a gen-
te para outros lugares.
Também sei que você está envolvida em um 
documentário que vai falar sobre música 
brasileira por uma nova perspectiva. O que 
você pode nos contar sobre ele? Já tem data 
de lançamento, pode adiantar alguns dos 
participantes e o que te motivou a criá-lo?
Sou a apresentadora desse documentário 
e, pela primeira vez, estou participando de 
uma produção desse tipo como convidada. 
Normalmente, eu produzo, codirijo, como fiz 
em Na trilha da canção, que foi exibido no 
GNT e está disponível no GloboPlay. Ainda 
não posso falar quase nada sobre o projeto, 
apenas que vai ser um produto disponível 
na TV a cabo.
No podcast “Nós”, que você comanda com 

O nome de Sarah Oliveira é uma unanimidade entre os millenials. Quem está 

na casa dos 30 hoje com certeza teve diversas tardes – e noites – embaladas 

pela apresentadora, no comando do Disk MTV ou do Luau MTV, entre outros 

programas, que eram o auge nos anos 2000. O talento para a comunicação 

é nato, mas também foi muito lapidado em 20 anos de carreira, ou seja, 

praticamente metade da vida dela, que hoje tem 42 anos. “Rata de TV”, 

como ela mesma diz, a verdade é que Sarah manda bem independentemente 

da plataforma. Seu último projeto ainda não saiu – e ela não pode adiantar 

muito, ainda que tenhamos tentado –, mas vai ser no comando de um 

documentário sobre música brasileira. No Spotify, o maior streaming de 

música do planeta, você encontra Sarah semanalmente em Nós, podcast 

sobre histórias de relacionamentos e relações – não só as românticas, mas 

também as de amizade, as familiares e quaisquer outras interações humanas 

que rendam uma boa história. No YouTube, é possível passar horas assistindo 

a Sarah papear com apaixonados na websérie Nosso amor a gente inventa, 

em que ela entrevista pessoas sobre seus casos de amor e as respectivas 

trilhas sonoras. Ufa, o que não faltam são pontos fortes nesse currículo.

a Roberta Martinelli há alguns meses, his-
tórias de amor são o foco. Queria saber se 
teve alguma que te tocou mais, em toda 
essa primeira temporada, e o quão impor-
tante é levarmos boas notícias e amor em 
tempos pandêmicos?
O “Nós” é sobre relações humanas, tem todo 
tipo de relação, não é só amor romântico. É 
um amor que transcende. O mais legal é 
que o programa mostra as duas perspecti-
vas de uma mesma relação: vovó e netinho, 
duas amigas, irmãs que se reencontraram... 
E tem umas histórias que a gente nunca 
imagina, tipo a de evangélicos que abriram 
uma das maiores casas de swing (risos). 
Acho que, mais ainda do que falar de amor, 
todos nós temos histórias sofridas, então é 
um trabalho de levar a história do outro pro 
mundo, devolver o lugar de fala. A Roberta e 
eu não falamos nada, a gente entrevista. O 
legal é poder dar voz e ver que as pessoas se 
identificam com a história do outro, fazem o 
exercício da empatia.
Um dos assuntos que sempre debatemos na 
ON Mag é o “morar”. Queria saber o que é 
mais importante para você na hora de esco-

lher e decorar sua casa, qual seu canto pre-
dileto e o quanto a sua percepção de morar 
mudou durante a pandemia
Mudou muito. Minha casa é toda aberta e 
eu trabalho com audiovisual, né? Preciso de 
silêncio. Meu apartamento sempre foi todo 
aberto e isso mudou completamente minha 
ideia de morar por conta do trabalho agora 
ser dentro de casa. Por exemplo, vim para 
um lugar fora de casa para dar essa entre-
vista, hoje ainda tenho uma live para fazer 
e uma gravação. Mas eu sigo gostando das 
coisas abertas. O que mais me encanta é 
luz, eu só me mudo para um lugar se tiver 
luz, para trabalhar ou morar. Preciso me 
sentir bem, precisa ser iluminado. E com 
muitas flores, sou louca por orquídeas. 
Sabe quem me ensinou a cuidar delas? O 
Lenine! Ele tem um orquidário no sítio dele 
e sempre me falava que precisa de luz, mas 
não direto no sol.
Mudando um pouquinho de assunto, a gen-
te também gosta de falar – e tirar o tabu, 
sempre que possível – sobre investimentos. 
Você é do tipo mais arrojada na hora de in-
vestir ou mais conservadora?
Não sei nada dessas coisas (risos). Apre-
sentei o “No Corre”, um podcast do San-
tander, e aprendi tudo sobre investimento, 
financiamento... e descobri que eu não sou 
muito conservadora. Na verdade, não sou 
conservadora em nada. Essa coisa “ah, tá 
aquecido, tem liquidez”, não me importo 
com nada disso – eu vou comprar ou inves-
tir em algo se eu gostar! Sou muito aquaria-
na, o sol e a lua. Tenho pavor de dinheiro, 
não sou muito de guardar. Sou super caó-
tica e acredito que dinheiro tá aí pra gente 
gastar, para facilitar a nossa vida. Jamais 
seria uma miionária, tenho pavor! (Risos).
Pensando pela perspectiva feminina, faltam 
mulheres falando sobre isso nesse mercado?
Acho que falta mulher falando sobre tudo. 
Estamos conquistando espaço, mas ainda 
precisamos ser mais ouvidas. Tem a Natalia 
Arcuri, do canal Me Poupe, que arrasa. Tem 
muitas jornalistas competentes falando na 
Globo News, não só sobre dinheiro, mas 
sobre política e aspectos sociais do Brasil, 
arrasando nas discussões diárias sobre 
economia e a situação do país. Outra que 
eu adoro é a Nath Finanças, acho ela ótima, 
fala de uma maneira tão clara... Além de 
faltar mulheres falando, faltam mulheres 
pretas nas discussões também. E a gente 
nunca deve se contentar, tem que lutar para 
ter sempre mais mulheres.
Você foi lançada a alcance nacional pela 
TV, fez essa transição para outras mídias, 
que hoje têm um apelo muito grande de 
influencers. Sua bio no Instagram é “co-
municadora” e sempre se posiciona sobre 
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pautas sociais, o dia a dia do país. Você se 
considera uma influenciadora? Isso para 
você é influenciar também? Queria que 
você me falasse um pouco sobre como vê 
esse mercado.
Não importa o meio, sempre vou fazer au-
diovisual. Sou rata de TV, mas a TV também 
está defasada. Demorou pros meus pro-
gramas entrarem na internet, e eu quero 
democratização! (risos) Gosto de podcast, 
YouTube, de streaming, de televisão, de 
tudo. Amo rádio também, acho delicioso, é 
o tipo de coisa que entra no ouvido e vai no 
coração. Mas tem duas palavras que eu não 
gosto: engajamento e influenciadora. Se a 

responsabilidade – e se isso é ser uma in-
fluenciadora, que seja. Minha vida pública 
e minha vida privada são a mesma coisa, 
tive 20 anos de cada (risos). Eu sou Sarah 
que sou na frente das câmeras, do micro-
fone, do meu celular quando apareço nas 
redes sociais. Foi assim que eu aprendi. O 
problema maior para mim é que muita coisa 
é feita só pelo like, pela vaidade, e eu não 
julgo isso, apenas não funciona para mim. 
Eu também só me posiciono quando quero, 
mas esse meu lado social é muito forte, me 
coloco num lugar de estar sempre apren-
dendo, de ficar quieta quando eu não sei, de 
exercitar a escuta.

NÃO IMPORTA O MEIO, SEMPRE VOU FAZER 
AUDIOVISUAL. SOU RATA DE TV, MAS A TV 

TAMBÉM ESTÁ DEFASADA. EU COMECEI MUITO 
CEDO NA MTV, COM 20 ANOS AO VIVO. OLHO PARA 

TRÁS E PENSO: “EU ERA UMA GAROTA”

maneira como eu me posiciono faz alguém 
refletir junto comigo, a minha mensagem é 
passada e eu fico feliz. Mas eu não tenho 
pretensão de influenciar ninguém, por isso 
insisto em me chamar de comunicadora.
Eu comecei muito cedo na MTV, com 20 
anos ao vivo. Olho para trás e penso: “eu 
era uma garota”. Vocês cresceram junto 
comigo e eu cresci com o público, eu era 
uma estudante. Colocar programa no ar 
era uma super responsabilidade – e a 
MTV no geral tinha essa responsabilidade 
de passar uma mensagem para que o te-
lespectador jovem fosse uma pessoa útil 
para a sociedade. Eu fui criada com essa 

E, pra fechar, queria saber suas maiores 
saudades da MTV e se ficaram muitas ami-
zades dessa época, que você leva até hoje :)
Cássia Eller, sem dúvidas (risos). Eu amava 
gravar os luaus, era um produto lindo, es-
tar na praia cantando com as pessoas, as 
versões intimistas que as pessoas faziam. 
Sinto falta desses encontros, que eram 
sempre charmosos e inusitados. E acho que, 
pro telespectador, a MTV faz falta em vários 
sentidos, porque não idiotizava o jovem.
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DESEMBARQUE EM UM DOS BAIRROS
MAIS DESEJADOS DE SÃO PAULO.

UM GIRO PELO 
MELHOR DE 

MOEMA

WHAT’S
M A R A C A T I N S
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COMODIDADES, 
DIVERSAS 
OPÇÕES DE 
SERVIÇOS.
A região é perfeita para executivos que 
viajam a trabalho e que não abrem mão 
de boas opções gastronômicas. Um dos 
melhores exemplos é o Bourbon Convention 
Ibirapuera, que conta com dois restaurantes 
para até 600 pessoas e está a apenas 3 km 
do Aeroporto de Congonhas, sendo vizinho 
do Shopping Ibirapuera. Segunda maior rede 
em número de unidades da cidade, ele possui 
um centro de convenções
 
que pode receber até 1.100 pessoas. Perfeito 
para fazer negócios, relaxar e desfrutar de 
bons pratos e drinks. O Meliá Ibirapeura e 
o Comfort Ibirapuera também se destacam 
como ótimas opções de hospedagem.

O bairro de Moema mistura fatores importantes para tornar-

se um dos mais receptivos – e interessantes para se morar 

ou visitar – da capital paulista. Dividido entre o lado pássaros 

e o lado índios, é uma delícia descobrir o que cada cantinho 

reserva. De passeios para curtir ao ar livre a alguns dos 

melhores restaurantes da cidade, você só vai precisar deixar 

a região se quiser. Fizemos uma seleção dos lugares que vão 

fazer a diferença na hora de você conhecer Moema. Olha só:

WHAT’S
M A R A C A T I N S
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BOURBON STREET 
MUSIC CLUB
New Orleans é aqui. Sério: toda a atmosfera do 
Bourbon Street Music Club remonta a energia das 
casas de show do sul dos Estados Unidos, que 
transborda com grandes talentos do jazz e do blues. 
Alguns dos maiores nomes da história da música 
já passaram por aqui: B.B King, Ray Charles, Nina 
Simone e George Benson são alguns deles. Vale 
ficar de olho na programação e garantir uma noite 
memorável - seja com uma estrela da música ou 
com as afinadíssimas bandas que passam por ali 
semanalmente.
bourbonstreet.com.br

Se você entende de culinária árabe, sabe que 
o Jaber é um verdadeiro presente de São 
Paulo para os apaixonados por esse tipo de 
gastronomia. Se essa informação é nova para 
você, pode nos agradecer depois: com mais de 
60 anos de história, o restaurante viu a cidade 
mudar – mas nunca alterou sua fórmula de 
sucesso: uma atmosfera leve, quase caseira, 
com pratos de encher os olhos (e a barriga). 
jabermoema.com.br

JABER

WHAT’S
M A R A C A T I N S
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PARQUE
IBIRAPUERA
Um dos parques mais visitados da América 
Latina, inaugurado em 1954, o “Ibira” é um dos 
cartões-postais da cidade – e basta um curto 
passeio por lá para entender o por quê. Para 
além de toda a natureza exuberante e que brilha 
os olhos, o Parque também comporta 5 museus: 
o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Museu 
de Arte Contemporânea, o Pavilhão das Culturas 
Brasileiras, o Museu Afro Brasil e a Bienal do 
Ibirapuera – que recebem centenas de milhares 
de pessoas por ano.
parqueibirapuera.com.br

WHAT’S
M A R A C A T I N S
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AEROPORTO DE 
CONGONHAS
11,8 milhões: esse é o número de embarques 
domésticos realizados pelo Aeroporto de Congonhas 
em 2019. Isso já seria suficiente para creditar a 
construção como uma das mais importantes para 
todo o país, mas Congonhas vai além: tendo iniciado 
sua história em 1936, o aeroporto se modernizou 
com o passar do tempo, recebendo uma grande 
gama de restaurantes para quem se prepara para ir 
e para quem acabou de chegar.
aeroportocongonhas.net

WHAT’S
M A R A C A T I N S

SHOPPING
IBIRAPUERA
Segundo shopping a ser construído em São 
Paulo, ele também é um dos mais tradicionais. 
Com quatro pisos, um cinema e mais de 400 
lojas (como Aramis, Brooksfield, Calvin Klein 
e Swarovski), é uma ótima opção de lazer, 
gastronomia e compras. Ele também fica em 
frente à estação Eucaliptos do metrô, parte 
da Linha 5 – Roxa, facilitando muito as idas e 
vindas da região.
shoppingibirapuera.com.br
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ALAMEDA DOS 
ARAPANÉS
Um dos principais pontos da região, a 
rua traz diversas opções gastronômicas, 
prontas para atender todos os gostos. 
Sua paixão é comida japonesa? O Aoyama 
está pronto para te receber. Prefere 
algo no estilo fine dining? Corra para o 
tradicional AppleBees. Bateu a vontade 
de ir a uma lanchonete? O StopDog está 
por ali. Se a comida italiana for a pedida, 
não pense duas vezes: o Don Pepe Di 
Napoli te proporcionará uma experiência 
inesquecível.

WHAT’S
M A R A C A T I N S

Considerado um dos melhores restaurantes 
japoneses da cidade, o Djapa oferece opções 
de rodízio tradicional (R$ 135), executivo 
(R$ 89), vegetariano/vegano (R$ 85), além 
de drinks e sobremesas. Traz releituras 
contemporâneas de pratos clássicos da 
culinária japonesa. Resumo? Obrigatório de ir.
R. Gaivota, 168

DJAPA
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AS VANTAGENS
DE INVESTIR
EM MOEMA
A Vitacon é a única
do mercado a garantir
demanda pré-originada
de locação aos seus 
investidores.

Moema tem o melhor IDH de São Paulo e 
oferece um estilo de vida completo aos seus 
moradores. Se destaca pela infraestrutura, 
charme e segurança, se tornando um dos 
bairros mais desejados da capital. Rica em 
gastronomia e cultura, a região está próxima 
dos polos empresariais da cidade e do 
aeroporto de Congonhas. 
O morador de Moema encontra tudo o que 
precisa perto de casa: supermercados, 
shoppings, padarias, escolas e faculdades, 
parques e praças, hospitais tradicionais, 
estações de metrô, pontos de ônibus, ciclovias 
e ciclofaixas. Ruas arborizadas, planas e 
dois batalhões da polícia, dão tranquilidade 
e segurança para caminhar pelo bairro a 
qualquer hora do dia.

Além disso, bares e baladas tornam 
as noites de Moema muito badaladas. 
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PERTO DE MOEMA

FORÇA DA DEMANDA

trabalhadores formais na região

empresas na região

+

+

 DE 320 MIL

 DE 10 MIL

1 Fonte: ViaMobilidade. 2 Fonte: CPTM. 3 Fonte: Observatório do Turismo. 4 Fonte: CET-SP. 5 Fonte: Multiplan. 
6 Fonte: Grupo Iguatemi. 7 Fonte: Hospital Santa Paula. 8 Fonte: CET-SP

ESTAÇÃO MOEMA - METRÔ 
20 mil passageiros por dia1

AEROPORTO DE CONGONHAS
21 milhões de passageiros em 2019

E 40 pousos/decolagens por hora3

AVENIDA IBIRAPUERA 
E CICLOVIA
4,6 km de extensão

+ de 1,7 milhão de ciclistas em 20194

 
SHOPPING IBIRAPUERA
23,8 milhões de visitas por ano

500 lojas5

 
HOSPITAL SANTA PAULA
100 mil pacientes por ano7

CICLOVIA 
LUÍS CARLOS BERRINI
3,3 km de extensão

1.550 ciclistas por dia8

OUTROS LOCAIS GERADORES
DE DEMANDA EM MOEMA

Clube Atlético Monte Líbano

Esporte Clube Sírio

Museu da Arte Moderna de São Paulo

Museu Afro Brasil

Oca (Pavilhão Lucas Nogueira Garcez)

Estação Aacd-Servidor

Rua Normandia
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MORADIA
POR ASSINATURA

UMA TENDÊNCIA 
QUE NÓS 
MATERIALIZAMOS 
AQUI.
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SUA CASA 
POR ASSINATURA

housi.com
@housio�cial

Housi é a solução completa para valorizar seu 

imóvel e manter a alta taxa de ocupação

Tenha rentabilidade
na palma da mão

Aluguel na sua 
conta todo o mês
e zero preocupação

82% dos jovens preferem alugar

Mais de 150 mil clientes ativos

Alta demanda com 60 mil
clientes na waiting list



VITACON.
EXPERT EM RE NTABILIDADE.
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• 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.

DA SUA LOCAÇÃO
GESTÃO TOTAL

REINVENTE
SUA RENTABILIDADE.
INVISTA COM
QUEM É EXPERT.

*ESTUDO ESTÁ BASEADO EM ANÁLISES ESTATÍSTICAS E DE MERCADO NO PERÍODO DE NOV/20, PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES, E NÃO CONFIGURA GARANTIA DE RENTABILIDADE.

mensal projetada de R$ 4.477,00*
RENTABILIDADE

 estimada de 

Rentabilidade projetada

por meio de DADOS E TECNOLOGIA

TAXA DE OCUPAÇÃO 70%*

Imagem Ilustrativa
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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.

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.

Imóveis com liquidez
e rentabilidade acima da média.

“
”

RODRIGO MOLITERNO,
diretor de renda variável da Veedha

Comprar ou alugar
um apartamento vai ser 
mais vantajoso do que deixar 
o dinheiro no banco 
por menos de 2% ao ano*.

REDUÇÃO HISTÓRICA 
dos juros de financiamento

*NO COMPARATIVO COM OUTROS MODELOS DO MERCADO. 
**BASEADO NA INFLAÇÃO DOS ÚLTIMOS 12 MESES E NA PREVISÃO DE RENTABILIDADE FUTURA DO PROJETO.

 
VALORIZAÇÃO 
do ativo em todo o período
(Growth rate)

Retorno de investimento

5X MAIOR
que a inflação**

VITACON.
EXPERT 
EM RENTABILIDADE.

42 43



SUA RENTABILIDADE
COM QUEM 
É EXPERT.

Imagens ilustrativas
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Persp. Fachada ON Maracatins

STUDIOS
25 M2

A  5  M I N .  A  P É  D O
M E T R Ô  M O E M A
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Persp. do acesso do ON Maracatins

PRATICIDADE
E CONFORTO 
PARA QUEM MORA.
RENTABILIDADE 
PARA QUEM 
INVESTE.

Com o Housi Hub o morador escolhe 3 serviços entre os melhoares 
aplicativos do mercado.***

HOUSI HUB

Em parceria com grandes marcas, disponibilizamos aos nossos 
assinantes, através da plataforma e do App da Housi, um verdadeiro 
ecossistema de vantagens e serviços exclusivos. 

É realmente um plus, não apenas na assinatura, mas na vida dos usuários. 

Housi Plus é diversidade  
de serviços na palma da mão.

HOUSI PLUS

Incorporação registrada sob R.01 na matrícula 236.379 em 21/05/2021 no 14 º Registro de Imóveis de São Paulo. Imagens meramente ilustrativas e informações preliminares,

sujeitas a alterações sem aviso prévio. Intermediações: Rio Prateado Desenvolvimento Imobiliário Ltda. – Rua Haddock Lobo, 347 – 2º andar – Jardins, São Paulo/SP, CRECI SP 30064J.48 49



Persp. ilustrativa fachada On Maracatins

AL. DOS MARACATINS,  1424 - MOEMA, SP

ARQUITETURA: IDE STUDIO ARQUITETURA

Nº UNIDHIS: 248 (6.611,92 M2)

Nº UNIDR2V: 45 (1.167,90 M2)

NR: 42 UNID (1.028,58 M2)

LOJA: 01 (286,60 M2)

ÁREAS PRIVATIVAS MÉDIA 24 À 30 M2

PAVIMENT0S: 

TÉRREO + 15 PAV. (TORRE B)

TÉRREO + 10 PAV. + ROOFTOP (TORRE A) 
 
ÁREAS COMUNS:

TÉRREO: LOBBY, FRESHUPROOM, FITNESS, LAVANDERIA, 
COWORKING, MALEIRO, HOUSIENTREGAS, PET PLACE  
 
ROOFTOPTORRE A: SKY BAR E LAZER DESCOBERTO

5150



Incorporação registrada sob R.04 na matrícula 603.384                      
em 02/06/2021 no 4º Registro de Imóveis de São Paulo.                  
Imagens meramente ilustrativas e informações preliminares, 
sujeitos à alteração sem aviso prévio. Intermediações: Rio 
Prateado Desenvolcimento Imobiliário Ltda. - Rua Haddock Lobo, 
347 - 2º andar - Jardins, São Paulo/SP, CRECI SP 30064J.

11 97534.655111 3588.4101  VITACON.COM.BR @vitaconoficial

INCORPORAÇÃO E FUTURA INTERMEDIAÇÃO:
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