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SEXTOU!

É hora de
comprar bons

vinhos no
bota-fora de lojas
e importadoras

PÁG. 10

DECORAÇÃO

Casa linda
O que fazer e o que não fazer
para que tudo fique bonito,
confortável e do seu jeito
PÁGs. 4 e 5

TENDÊNCIA Apartamentos compactos são um retrato do momento PÁG. 2

BEM-ESTAR Inspiração para ficar firme nas resoluções em 2020 (foto) PÁG. 8

TONS Antes de pintar as paredes, conheça o significado das cores PÁG. 6
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O que fazer e o que não fazer 
para que tudo fique bonito, 
confortável e do seu jeito

PÁG. 2

PÁG. 8

PÁG. 6
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IMÓVEIS
EmSãoPaulo,quatroemcadadezapartamentosnovos
nãotêmgaragem;morarese locomovernoespaço
urbanodemandasoluções integradasecoletivas: carro
compartilhadoe lavanderiadeusocomumsãoexemplos!2 | SãoPaulo,sexta-feira7defevereirode2020

JEITOSDEMORAR

Somenteo
necessário

Ter menos trabalho com ma-
nutenção e limpeza e mais
acesso a serviços e áreas com-
partilhadasreduzalocomoção
e os gastos individuais. Vários
empreendimentos imobiliá-
rios em São Paulo têm inves-
tido em localizações estraté-
gicas e infraestrutura sofisti-
cada ao erguer condomínios
de apartamentos pequenos e
vidaútilvoltadaparafora,com
soluções em comum a todos os
moradores e que vão desde la-
vanderia até coworking e salas
de cinema.

A ideia é que os apartamen-
tos pequenos se adaptem me-
lhor a grandes prioridades. Ao
atender as pessoas que passam
muito tempo fora de casa e os
quevivemaprimeiraexperiên-
cia de morar sozinho, o investi-
mento se orienta por estrutu-
ra de serviços oferecidos e não
por metro quadrado.

Compactos
Estúdios de 10 metros quadra-
dos são a aposta da Vitacon.
No edifício Novo Higienópolis,
que também abriga unidades
de até 77 metros quadrados,
há serviços de cinema com
bar, horta, guarda-entregas,
bicicletas, ferramentas, carro
compartilhado e academia.
A fechadura é biométrica. “A
moradia compacta é uma for-
ma de torná-la mais acessível.
Além de prática, permitimos
quepessoasmorememregiões
com mobilidade privilegiada,
antes ao alcance apenas de
grupos com alto poder aquisi-
tivo”, afirma Alexandre Lafer
Frankel, CEO da empresa. No
metroquadradodeR$9.900do
bairro, as unidades menores
custam R$ 99 mil.

Da Setin Incorporadora, o

residencial Downtown São Lu-
ís, numa das esquinas da Rua
da Consolação, oferece apar-
tamentos de no máximo 20
metros quadrados e tem nas
áreas comuns uma sala para
os serviços de entrega por in-
ternet ou aplicativo. Eduardo
Pompeo, diretor de incorpo-

ração da Setin, explica que os
empreendimentos mais recen-
tes apostam nos novos modais
de transporte e reduzem em
quase 80% o número das vagas
de garagem. “A questão da mo-
bilidade é diferente do que era
cinco anos atrás. O carro não é
diferencial, não há demanda

para ele”, diz Pompeo. “Aca-
demia estruturada, espaço
gourmet multiuso, piscina e
lavanderia coletiva são quase
obrigatórios nos projetos de
apartamentos compactos.”

Com reportagem
de Hysabella Conrado

Condomínios deapartamentosminúsculos
em regiões estratégicas oferecemáreasde
convíviomais equipadase serviçosessenciais
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OengenheiroMarcelo
Severino, de 38 anospaga
R$ 1.650 (impostos, aluguel e
condomínio) por umquarto
de 14metros quadradosno
edifícioVitaBomRetiro. “Eu
poderiamorar commeu
pai numapartamentode
200metros quadrados, no
extremosul da cidade, a 25
quilômetros dedistância.
Mas aqui ficoacercade500
metros deonde trabalho”,
diz Severino. “É umcustopa-
ramoradia quenãoachoalto
paraSãoPaulo, principal-
mentepelo queocondomí-
nio oferece.”Oengenheiro
nãocostumapassar o final
de semanaemcasa, viaja
muito a trabalho ehospeda-
-se com frequência emquar-
tos pequenosdehotel.

Lançamentos
conectam o uso
residencial ao
comercial, com
hotel, consultórios
e lojas no mesmo
condomínio

Apartamentode 20metros quadrados no edifício Setin Downtown São Luís: casa funcional e compacta

CARACTERÍSTICAS
DOSCOMPACTOS

MOBILIDADE
Costumamserbemlocalizados.
Algunscondomíniosoferecem
bicicletasparaosmoradores.

PADRÃOCLUBE
Asegurança tendea ser
redobrada.Hápiscina, aca-
demia, lavanderia, salãode
jogos eumaáreapara rece-
ber e cozinhar.

SOLUÇÕESINTELIGENTES
Móveismultifuncionais, co-
momesa retrátil, suporte de
TVgiratório e estantes vaza-
das, valorizamoespaço.

CUSTOSREDUZIDOS
Cozinhagrande,saladeestar,
escritórioe lavanderiasaem
doapartamentoepassama
fazerpartedoedifício. Issose
refleteemreduçãodecusto
do imóvelededespesas.

TENDÊNCIAS
Consumirmenos, reduzira
quantidadedelixoediminuiro
prejuízoaomeioambientesão
reflexosdessejeitodemorar.
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CASA

DECORAÇÃO
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Umdospreceitos fundamentaisnadecoraçãodacasaétirardafrenteoquevocê
nãodevefazer.Semjamaisabandonaracriatividade,analiseoespaçodisponível,

listeprioridadesebusquesoluçõesquetêmmaisavercomseuestilo.

Antesdecomeçaramexer,comprarmobiliárioeobjetos, é
precisoconhecercadaambiente.Asalaseráutilizadaapenas
para receberoutambémcomosaladeTV?Tendoclaras
questõesdesse tipo,ficamuitomais fácil decorar!

OQUE
FAZER

EOQUE
NÃOFAZER

MENOS
ÉMAIS
Semseapegar
aoestilomini-
malista, apenas
dêespaçopara
oambiente
respirar. Nem
todosos estilos
e tendências
que vocêadmira
precisamestar
pregados em
umasóparede,
por exemplo.
FOTO: LUIS GOMES

NÃOTENHAMEDO,ESIMBOM-SENSO
Claro queexistemcores e formatos quenãoharmonizam.Noentanto, diferente-
mentedoquemuitos pensam, é possível fazer umadecoração variada e colorida
nomaior caprichoecomoriginalidade. Estudepossibilidades e combinaçõesde
elementos até achar oquemais temaver comoseu jeito demorar.
FOTO: PINTEREST/DECOHOLIC

NÃODESPERDICE
NENHUMESPAÇO
Planejamentodetalhado,
móveis eobjetos funcionais
enamedida certa ajudam
aaproveitar cadacantinho,
das paredesdecirculação
à varandadiminuta.Uma
sugestãoénão seafobar
querendo resolver tudode
umasó vez: comecepelo
básico, semexageros e, no
dia adia, sinta oque faz fal-
ta e imagine soluçõesque
favoreçamobomaprovei-
tamentodos espaços.
FOTO: PINTEREST/GARDENER'S SUPPLY
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NÃOABUSEDALUZBRANCA
Éokpara cozinhaeescritório, se fizer realmentemuita questão. A amarela
émais confortável, perturbamenose iluminadomesmo jeito – prefira-a,
sobretudona sala enoquarto. Esseúltimo, aliás, pedeaindamais suavida-
de eumaboadica é ter controle de intensidadepara situaçõesdiferentes.
Nas áreas íntimas edeestar, a luz indireta acolhe (umaboaéa luminária
que jogapara cimaeespalhapelo cômodo).Nacozinha, arandela e fita
adesiva de led valorizamasáreasde trabalhoe refeições. FOTO: LUISGOMES

CLAROEESCURO
Nãopintetudodeuma
corsó.Tonsvibrantes
trazemintensidadee
dãoritmoacomposi-
çõesmaisestimulantes.
Osamadeiradosde-
saceleram.Emlinhas
gerais,paredesescuras
reduzemasensação
deprofundidade.A
recomendaçãoé,com
bom-senso, fazercom-
binaçõesharmoniosas,
considerarasmedidas
e lembrarqueambien-
tesdiminutosemtons
clarostendemaparecer
maisamplos.Gostade
azulprofundo?Uma
dica:pinteapenasuma
dasparedesdasala.
FOTO:ADRIANOESCANHUELA

NÃOERRENOTAMANHODOTAPETE
Peça-chavenadecoração, bastamudar de lugar o tapeteou trocar seu
tecidopara o ambiente ganhar outra cara.O tamanhocerto é condição
básica: na sala, é ideal umavançode 15 a 20 centímetros por baixo dos
móveis – adisposiçãoadequadaevita enroscoe tropeçoe fechamelhor a
decoração.Umtapetepequenode 1,5metro,mais oumenos, vai bemna
cozinha, nohall de entradaeperto dacama. FOTO:NICOLASFOTOGRAFIA

ComreportagemdeAnaLourenço, do Estadão

NÃOERRENACORTINA
Noquesito altura, é necessário que
acortina tenhadedois a três cen-
tímetros amais doqueo tamanho
dopédireito. Seoambiente for al-

to, instale-as entre a janela eo teto.
Se for baixo, omais acimada janela

possível, para nãodar impressão
deachatamento.Na largura, a cor-
tina temde ter duas vezes o tama-
nhoda janela, para garantir fran-
zidos e gomos. Persianaspodem
ser bempráticas – ehámodelos

elegantes ede tecidos e tons ideais
para atribuir aconchegoe reforçar

a beleza. FOTO: EVELYNMÜLLER

NÃODEIXEO
MÓVELLIMITAR
ACRIATIVIDADE
Relaxeumpouco.Dápara
usar osmóveis até para
dividir ambientes. Aspe-
ças eos lugares precisam
conversar no tomcerto
(semgritar, sememude-
cer). Portanto, nada im-
pededecolocar o sofá no
meioda sala demaneira
organizadaenatural.
Semcomprometer a
circulação. FOTO:DANIELLEE

NÃOMENOSPREZE
OCONFORTO

Sofánãoéenfeite.
Cadeira nãoé instala-
çãoartística.Denada
adiantausarmóveis
belíssimos se a fun-
çãoprincipal, que é

acolher e acomodar,
for subestimada. Pra-
ticidade, conforto e

estética têmde fazer
sentido juntos. FOTO:

NATHALIEARTAXO

NÃOESCONDA
SEUSAMORES
Aindaquemenos seja
mais, não custa sublinhar:
a casaprecisa ser conce-
bidapara que você se sinta
bemepara queela seja o
melhor lugar domundo
para voltar. Sendoassim,
assumaseusdesejos edei-
xe queobjetos preferidos
contemumahistória nade-
coração. FOTO: EVELYNMÜLLER



TIPOSDETINTA

ACRÍLICA
Ideal para paredesdealve-
naria dentro e fora de casa.
As superfícies têmdeestar
impermeabilizadaspara evi-
tar bolhasna secagem.

ESMALTE
Perfeito paramadeira e
metal (portas, rodapés emo-
biliários). Aindaquedemore
mais para secar, é umprodu-
tomais resistente.

LÁTEX
Nãoéamelhor soluçãopara
usoexterno, porqueabaseé
deágua.No interior, previne
o surgimentodemofo.Oper-
fumeé suave.

EPÓXI
Dealta resistência aoatrito,
vai bememgaragemequar-
to de criança. Comoa rela-
çãoentre preçoebenefício
éboa, pode ser usadapara
restaurar ambientes sem
gastarmuito.

EOPAPEL
DEPAREDE?

• A instalaçãoéprática, rápi-
da e semgrandes reformas.

•Na sala, é possível ousar
mais nas estampasecores.

•Noquartoenohomeoffice,
tonsneutrosvãobem;odormi-
tóriodascriançaspedecores
alegreseestampas lúdicas.

• Por ser umambiente de
passagem, o lavabopode
receber cores e estampas
mais vibrantes.

• Para superfícies lisas, são
recomendados revestimen-
tos decelulose e TNT. Para
ambientesúmidos, poliéster,
vinílico e emborrachado.

6 | SãoPaulo,sexta-feira7defevereirode2020

CASA
Tendência:paraaPantone,conhecidaporseusistemadecores,
oazulclássicoéatonalidadequevai inspirarmodaedesignem
2020.Alémdeser ‘eleganteemsuasimplicidade’, oClassicBlue
expressa tranquilidadeeconfiança,afirmaamarca

DECORAÇÃO

TREMDAS

CORES
Paraatrairboasenergias,conheçasignificadosdastonalidadese

lembre-se:elaspromovemsentimentosesensações

BRANCOTrazpaze luminosidade
aoscômodos, alémdetransmitir
sensaçõesde limpezae frescor.
Apesardisso, cuidado:emexcesso,
obrancopodeser irritante.Adicaé
quebrarcomtexturasediferentes
combinaçõesdecor.

AZULDos tonsmais densos às
variaçõesmais claras, o azul remete
aos elementosdanatureza, comoo
céueomar. Por isso, na decoração,
traz tranquilidade. Azuis convidama
respirar e a relaxar.

VERDEAssociadaàalegria,éótima
paraaliviaroestresse.Emseutom
maisescuro,atribuisensaçãode
confiançaesegurança.Comoéquen-
teefriaaomesmotempo(porsera
misturadeamareloeazul),épossível
combiná-lacomqualqueroutra.

AMARELOUmambientepintado
comessetomdespertaointelecto,
estimulaacriatividadeepodeabriro
apetite.Muitousadaparaaquecere
iluminaráreasescurasefrias,acoré
perfeitaparasalasdeestudo,cozinha
equartodecriança.

VERMELHOPor ser intensa e
penetrante, temcaracterística esti-
mulante e emexcessopodecausar
nervosismo.Duasdicas:mesclar
diferentes tons evita sobrecarga; a
coloraçãomonocromática é favore-
cidapor umabaseneutra, quepode
ser brancaoucinza.

LARANJAEssamisturareúnecarac-
terísticasdeamareloevermelho:es-
timulacorpoemente;éacolhedorae
quente;atribuibomastralaoambien-
teediminui inibições.Podeajudara
abriroapetiteeaenfrentarocansaço.

PRETOAbsorveaincidênciadaluz
epodeliteralmenteesquentaroam-
biente.Acortambémsugerenobreza
eelegânciaetransmiteseriedade.
Combinadaaoutrascores,noentan-
to,éumaexpressãodealegria.

ROXO/ROSAVariaçõesde violeta
carregamdelicadezanos tons cla-
ros, comoa lavandaeo rosa-pastel.
Estes combinamcomos lugares
mais tranquilos (quarto, detalhes
dobanheiro). Tonsde roxo sugerem
mistério e intuição.Os rosados acal-
mameconfortam.

Com reportagem da redação
do Casa e de Ana Lourenço,
do Estadão
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DECORAÇÃODECORACÃO
Livros,porta-retratos, itensdecorativos:
servirdesuportenãoéaúnica funçãodaestante.
Elapodeexibir coleções,dividirambientes,
iluminareaté redesenharasparedesdoespaço

IDEIAS
Cinco estantes que arrumam e decoram

SãoPaulo,sexta-feira7defevereirode2020 | 7

Osnichos têm caixas deslocáveis
quemudamde lugar de acordo
com a necessidade.
FOTO: ZECAWITTNER

Integrada ao desenho do armário, a
estante acomoda livros e pequenos
objetos. Projeto de Dantas&Passos.
FOTO: JP IMAGE

A iluminação interna e o fundode
papel arroz realçama coleçãodepor-
celanas japonesas. Projeto deCaroli-
na Szabo. FOTO: ROGÉRIO ASSIS/ESTADÃO

Esta solução combina prateleiras
demadeira e caixotes, em
composição harmoniosa. Projeto da
Oliva Arquitetos. FOTO: JULIA RIBEIRO

Estantemodular separa o living
da cozinha; caixas removíveis
redesenhamomóvel. Projeto de
RenatoMendonça. FOTO: LUFEGOMES

• Processador Intel® Quad-Core®
• Windows 10 Home

• Armazenamento de 32GB
• 2GB de memória RAM

• Tela de 14” LED, com resolução HD

Detalhes que
garantem

conforto na
sua rotina.

+ Privacidade
WEBCAM COVER

+ Entretenimento
TECLAS EXCLUSIVAS

+ Produtividade
TOUCHPAD NUMÉRICO

© 2020 Positivo Tecnologia S.A. Todos os direitos reservados. Os computadores Positivo têm garantia balcão de um ano para peças e mão de obra, sendo nove meses de garantia contratual e 90 dias de garantia legal. Para acessar a internet, o cliente 
deve possuir uma linha telefônica fi xa ativa e arcar com os custos de pulsos e/ou interurbanos ou contratar o serviço de banda larga de sua preferência, adquirindo os periféricos necessários para o uso do serviço. Microsoft® e Windows® são marcas 
registradas da Microsoft® Corporation nos EUA e em outros países. Intel, o logotipo da Intel, Intel Inside, Intel Core e Core Inside são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países. Este produto Positivo 
é compatível com a instalação do Netfl ix, o qual não está previamente instalado. A Positivo não se responsabiliza por tal instalação, para a qual é necessária uma conexão banda larga de Internet e a assinatura de um plano oferecido exclusivamente 
pela Netfl ix. Para mais informações, acesse www.netfl ix.com/termsofuse. Produto benefi ciado pela legislação de informática. Imagens meramente ilustrativas. Fevereiro/2020.

Ideal para assistir a seus vídeos e séries.

Positivo recomenda o Windows 10.



BEM-ESTAR
OPORTUNIDADE

Vidanovaoanointeiro

DINHEIRO
Sim.Eleencurtadistânciaseamplia
possibilidades.Maséprecisosaber
buscareusar.Nalutaparaequilibrar
contas,empregoerotina, tomaas
melhoresdecisõesquemestábem
informadosobremoeda, inflação,
juros.Cuidardasaúdefinanceira
ajudaapagarboletoemdia(uma
satisfaçãoenorme),viajar, teralguma
tranquilidadeerefletirbastanteantes
decompraralgoquepodevirardívida.

CONSUMOCONSCIENTE
Procuresaberondecolocadinheiroe
energia.Prefiraprodutosobtidos
pormétodosjustos,semaexplora-
çãodeoutraspessoas,equetenham
vidaútilmaior.Consumirdeumjeito
maisconscientemuitasvezesécaro,
masvalemaisnolongoprazo.Lem-
brete:compramoscoisascommo-
edas,sim,mastambémestamoso
tempotodoabsorvendo experiência,
cultura, informaçãoeconhecimento.
Essetipodeaquisiçãoalargahorizon-
teserequerresponsabilidade.

MEIOAMBIENTE
Asmudançasclimáticassãoreais.
Ascausasambientais, legítimas.Os
carrospoluemecongestionam.Os
recursosnãosãoinfinitos.Nodiaa
dia,quaissãoasdecisõesafavorde
umplanetamelhor?Separarosresí-
duos,desperdiçarmenose,denovo,
pensarmaisantesdecomprar. (Re)
Estabelecerumaligaçãofortecoma
natureza,oentorno,éumaformade
correratrásdoprejuízoquejábateu
nanossaporta.Coloqueospés(des-
calços)naterraúmida.

RELACIONAMENTOS
Afelicidadeeocontentamentonão
dependemdeparceiros,filhos,ami-
gos.Afelicidadeeocontentamento
nãomoramnachuvadelikes.Adinâ-
micadosrelacionamentossaudáveis
egostososcomnósmesmosecom
osoutrosexistenosencontroscaraa
cara,norespeitoenaescutarecíproca.
Nadisponibilidadeenousodotempo.
Compartilharprojetosesonhosatrai
felicidade.Econtentamento.

SAÚDEDOCORPO
Check-upemdia,perdadepeso,
atividadefísica,alimentação.Tudo
estárelacionadoaobem-estarfísico
emental,entãonãotemmuito jeito:
precisamosfazerosexames,afastar
osedentarismo(quetal trocaro
elevadorpelaescada?)eadotaruma
atividaderegularquetragaalgum
prazer (valedançardeolhosfechados
nomeiodasala).Procureterumare-
laçãomenostensacomabalança
eoprópriocorpo;comacerto,ok,mas
tenhaprazerenãosintaculpa.

SAÚDEDAMENTE
Omal-estar emocional guarda
importantes semelhançascomo
mal-estar físico.Osdoisdesenca-
deiamreaçõesnocorpoeemseu
funcionamento. Stress, ansiedade,
depressão.Alergias, enxaquecas,
dores. Tudo issodeveser enfrenta-
doeprevenidocomcuidadoeaten-
ção.Cuidedesi e, seestivermais
difícil doquepodeaguentar, procu-
reajuda. Vai ser bom.Mais: invista
semmedonoautoconhecimento.
Ele ajudaaenxergarmelhor.

DeacordocomoserviçodelocalizaçãoFoursquare,asvisitas
àacademiacomeçamavoltaraosníveisnormaisemmeados
defevereiro.Emnovembro,aspesquisasdoGoogleporhábitos
saudáveistendemadiminuirentreosnorte-americanos

Vocêtemumanonovinhoadianteeum
grandeobjetivoacimadetodos:viverbem.
Querficarfirmenasresoluçõeseinvestirna
qualidadedevida?Temossugestões.Emais:
seabandonar(ouforabandonadopor)alguma
coisanocaminho,nemseculpenemdesista.
Recalculearotaesigaemfrente.

!

SuaCasa
Cinco cuidados para que sua casa seja o melhor lugar para voltar em
2020: 1) Ser mais sustentável e para isso as plantas são um bom começo;
1) Ser organizada/o; 3) Ter um cantinho especial para relaxar; 4) Planejar
umanova decoração, que pode ser total ou só pintar umaparede.Mudar
móveis de lugar já faz diferença e não tem custo; 5) Abrir espaço para o
novo, livrando-se no que não precisamais. (Ana Lourenço)

PEXELS

PRINCIPAIS
RESOLUÇÕES
PARA2020

1ºGerenciarmelhorodinheiro
2ºComersaudável
3ºFazermaisexercício
4ºEmagrecer
5ºCuidardasaúdemental
6ºSermaissociável
7ºDesenvolverumanova
habilidade
8ºSermaisamigodomeio
ambiente

FONTE: THEECONOMIST/IPSOS; INCLUI
QUEMTEMMAISDEUMOBJETIVO

ArevistabritânicaThe
Economistpublicounofimde
dezembroosdadosdeuma
pesquisa Ipsos feitaentreos
norte-americanossobreas
tradicionais resoluçõesde
ano-novo,aquelasquenessa
temporada fazemdisparar
asbuscasna internetpor
palavrascomo“peso”e
“dieta”–equeprovocam
aumentoexpressivo (e
temporário)nonúmerode
matriculadosemacademias.

DESTAQUESDA
PESQUISAIPSOS
•Osentrevistadosquerem
economizarem2020.
•Umemcada12resolveu
sermaisconscientesobre
omeioambiente.
•45%dosquefizeram
resoluçõespara2019dizem
ter idoatéofim.
•Quemconseguepassar
demarço temquasedois
terçosdechancedepersistir
até dezembro.

Agora vai

8 | SãoPaulo,sexta-feira7defevereirode2020
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ÁGUAS DE SÃO PEDRO-SP

Tratar Marcelo
(19)99299-9366

AVENIDA PAULISTA
Laje corporativa, 500 m² de área
privativa, 12º andar, excelentes

vagas. Aluguel de ocasião!
Tratar direto com proprietário

(11) 3241-3855 horário comercial

BROOKLIN
Nova laje corporativa, 1300 m² de área

privativa ou 4 conjuntos de 325 m²,
excelente quantidade de vagas, ótimo

local, próximo metrô. Aluguel de ocasião!
Tratar direto com proprietário.

(11) 3241-3855 horário comercial.

LANCHA PRINCESS V 42
Motor 2 Kad 44,
260HP rabeta DP

Acess.:
ar, carreta gerador
GPS, sonda, VHF.

Revisada (12) 99769-4112

COTIA
Aluga-se Galpão

9.087,88m²ác., Av. J.P.Ablas,3.127, Km.24 da
Raposo Tavares, liga Regis
Bitencourt/Rodanel, capac. 07docas, 87vgs.
de carro, 21vgs.de caminhão, 06 vagas. PMR,
34 vagas de motos,
pé direito 12m,
portaria blindada,
1 portão, Piso 6.5 TF.
(11)99493-9491

Área
Guarulhos

Minha Casa,
Minha Vida
Logística/ind.,
Topografia Plana.

33.000[m2],
R$650 o [m2].

(21)99878-9494
bueno.assessoria@uol.com.br

NOVA IGUAÇU – RJ
Terreno 15.000m² na Rua Oliveira

Rodrigues Alves, 1.524 - CEP
26030-010 Bairro da Posse, a 100mts

Rod. Pres. Dutra, todo murado.
50% calçado e 50% compactado.

Tratar comSergio
(21)96442-9117

Tratar com Gilberto
Tel: (11) 2989-3430 / (11) 99695-5237

ALUGA-SE

CENTRO
R$ 45mil

PRÉDIO
com 10 andares

3.267m²

Totalmente Reformado.

Rua Alvares Penteado
Próx metrô São Bento e Sé

AU LIDQ AP DO ET BOI RAM SÊ IR LP

ˆ

soniamesquitasp@gmail.com

anunciar.classificados@grupoestado.com.br

Anuncie seu produto
ou serviço em nossa
próxima edição.

LIGUE:

3855 2001
anunciar.classificados@grupoestado.com.br

Para anunciar

As sextas-feiras do Estadão
turbinadas com um super caderno

Bora sextar com o Estadão!

O Sextou! traz uma curadoria completa
de cultura, gastronomia, decoração e turismo
para inspirar o fim de semana dos leitores.

Assim, o Estadão também atrai maior
diversidade de público e multiplica
a visibilidade do novo produto.

O caderno Sextou!, toda sexta.

paladardivirta-se viagemcasa

Imagens Ilustrativas



SÃO PAULO
IMÓVEIS

Vendem-se

APARTAMENTOS

ZONA SUL

1 DORMITÓRIO

PÇA DA ÁRVORE
Mini cobertura 50m², R:Joaquim de
Almeida,17 ap.113., 1dt, sl, coz.
amer.1vg. Excelente! Propr. Dr. Ivan
☎3078-3055/João 97339-3536

3 DORMITÓRIOS

JARDINS
R.Haddock Lobo, próx R. Estados
Unidos, 180m², 3 dorms (1ste).
(11)99786-0261 CRECI 20187-J

VL N. CONCEIÇÃO
Oportunidade! Apto no melhor
quarteirão da Vl. Nova Conceição!
Reformado, 320m², c/ vista Parq.
do Ibirapuera. 1 por andar. Eleva-
dor privativo, 4 vgs e depósito.Trat.
direto c/ Prop.☎11)95762-0643

4 DORMITÓRIOS
OU MAIS

REAL PARQUE
URGENTE!!! 387m² . Pechincha.
Lucinha ☎(11) 99930-4685

ZONA OESTE

2 DORMITÓRIOS

PINHEIROS
Apto. Vendo.Rua Joaquim Antu-
nes, 981 - Apto.55.Contendo: 2
dorms. c/ AE, Sala, Cozinha, Ba-
nheiro, Quarto,WC de empregada,
Área de Serviços, Garagem -Pintu-
ra Nova - Sinteco. R$600.000,00
Tratar: ☎(11)3032-6555

VL JAGUARA
Vendo Apartamento,2dorms,preço
abaixo do mercado. Motivo mu-
dança de país.(11)98442-2684

3 DORMITÓRIOS

HIGIENÓPOLIS
Apto. de 243m² á.útil, 3 dorms.
(1ste), 3 salas, 3 banheiros (soci-
al, lavabo, empreg.), 2 vagas de gar.,
próximo ao Shopping Higienópo-
lis, Vlr. R$1.850.000. Contato Sr.
Genivaldo ☎ (11)98398-1426

CENTRO

2 DORMITÓRIOS

CONSOLAÇÃO
R$670.000 área total 109m² área
útil 64m² área comum 34m² 1vg.
Local na Rua: Marquês de Para-
naguá 190, em frente ao pq Au-
gusta ao lado do metrô Macken-
zie HC ☎ (11)3865-8676

Vendem-se

CASAS

ZONA SUL
GUARAPIRANGA
Cond. Parque do Castelo, 774m²ác,
1.264m²á.terreno. C/ Proprietário

☎(11)3812-0002

Vendem-se

COMERCIAIS

ZONA SUL
BELA VISTA
345m² terreno, Sobrado 304m² na
R: 13 maio à 200m Shop Paulista
(11)99786-0261 CRECI 20187J

ITAIM BIBI
185m², 8vgs, ótima localização.
☎(11)99786-0261 Creci 20187J

ZONA OESTE
RAPOSO TAVARES
Excelente Galpão Comercial para
Renda, em Cotia, A.C 2.131m², A.T
5.550m². Locação antiga, Ótimo
inquilino, rendendo R$50mil / mês.
☎(11)94013-2815

Alugam-se

APARTAMENTOS

ZONA OESTE

1 DORMITÓRIO

PINHEIROS
R$3.500 Pedroso Morais, 43m²,
novo, 1dorm, ar, sacada, lazer, 1vg,
px. Metrô. Prop (11)98143-0002

Alugam-se

COMERCIAIS

ZONA SUL
AV PAULISTA
Laje corporativa, 500m² á. priv.,
12º and, exc. vgs. Aluguel de oca-
sião! Dir prop (11)3241-3855 h c

BERRINI
Laje 9 salas, pronta para uso.
Berrini 801, 8 andar. C/ 13 vagas
de garagem. Aluguel R$5.000.

☎(11)99958-5095

BROOKLIN
Nova laje corp., 1300m² á. priv. ou
4 cjtos. de 325m², exc. quant. vgs.,
ót.local, px metrô. Aluguel ocasi-
ão! Dir. propr. (11)3241-3855 h c

JD EUROPA
R$3.000 Aluga se sala comercial
Z. Sul. Av Faria Lima 1.685 cjto 3F,
60m², c/ 1 vaga. ☎(11)3085-
2051 ou (11)3223-7730 Marius

VL OLÍMPIA
Prédio 1.400m², 3 pavimentos, vão
livre, ar cond,gerador,acabamento
alto padrão,elevador panorâmico
☎(11)99786-0261 Creci 20187J

TERRENOS

ZONA LESTE
ITAQUERA
Vende-se 48.000m²át, 8.700 m²ác
Ót. local, total infraestrut. Estudo
locação. Só atendemos interessa-
dos direto. Bom preço! (11) 2092-
9443/98175-7561 Doctos Ok
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LEVINFILOSOFIA
Lembrete da colunista de vinhos doPaladar: é hora de abastecer a adega

Janeiroe fevereirosãomesesde
ofertade tintosebrancosemlojase
importadoras. “Épreciso resistir ao
desconto fácil enãocomprar (ape-
nas)por impulso”, escreveSuzana
Barelli. Aseguir, sugestõespara
fazerboasescolhas.

•Rolhaestufada, rótulo avariadoou
sinaldequeaquantidadedelíquido
diminuiusãopistasdemá-conser-
vaçãodagarrafa.Evite.

•Espumantes,brancoserosadossão
maissensíveis.Nadúvida,prefirao

frescordesafrasrecentes(nomáxi-
modoisoutrêsanos).

•Aproveitepara investiremuma
garrafaque, foradepromoção,tem
preçoproibitivo.

•As liquidações tambémsão
oportunidadepara arriscar-se em
vinhosmenos conhecidos euvas
quenuncaprovou.

•Compredelojistasquejáconhece
ourecomendadosporpessoasem
quemvocêconfia.

NositedoPaladar,háumalistade
ofertasrecomendadas:
paladar.estadao.com.br
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DestaquesdeDivirta-se,Paladar eViagem,paravocê
ler (ese inspirar)emmenosdedoisminutinhos

VIAGEM | BATE-VOLTA
Três passeios pertinho da capital paulista

Atibaia(65km)
AgrandeatraçãoéaPedraGrande
deAtibaia, comquase 1.500metros.
Do topo, dápara contemplar a pai-
sagemevoar deparapente.

Guararemanostrilhos(80km)
Ascriançasadoramamaria-fumaça
de1927.Ela levaosvisitantesaLuis
Carlos,umavilacomcafeterias, res-
tauranteselojinhas.

Santossempraia(80km)
Temprédios históricos, navios,
passeiodebondeede funicular e
visita aoMuseudoCafé, instalado
naantigaBolsaOficial doCafé.M
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ALPHAVILLE E
TAMBORÉ

Vendem-se e
alugam-se

COMERCIAIS
ALPHAVILLE

Centro Comercial, Calçada das
Magnólias, 38. vendo/ troca Pré-
dio 480m², 14 salas c/ wc, + ele-
vador (11)99989-0754 Márcio

COND. RIO NEGRO
Vendo R$330mil ou Alugo R$1680
Conjto. Comercial 42m². Thiago

☎(11)99956-3324

GRANJA VIANA
E RAPOSO
TAVARES

TERRENOS
GJA. VIANA - CENTRO
R$3.090.000 Área 4515m²,Es-
trada Zurique, Chácara do Refú-
gio. Próx.colégios, supermercados,
shopping e Rodoanel. Só what-
sapp (11)99917-6269 Ana Lucia

Vendem-se e
alugam-se

COMERCIAIS

CENTRO
Compro prédio com renda. Mono
Usuário, venda acima de 0.8 valor
a p a r t i r d e R $ 1 0 M i l h õ e s
☎(11)99169-6819/ 2276-4020
norairzampieri@gmail.com

TERRENOS

GUARULHOS
Área 10.000m², Bairro Vila Rio de
Janeiro. R$800 o m². Dir c/prop.

☎(11)97777-9154

LITORAL

Temporada

GUARUJÁ
Guarujá carnaval alugo de 20/02
à 26/02. Magnífica residência com
vista panorâmica do oceano. Cond.
Alto Padrão fech. 6 suítes, piscina,
ofurô, churrasq,etc..R$26mil reais
☎(11)3031-999799488-0033

Vendem-se

APARTAMENTOS

SANTOS
BOQUEIRÃO
R$550.000 Amplo 3 Dts (1ste) c/
armários, 180m²áú, copa/coz. re-
pleto armários, dep. empreg., 1 vg
garagem grande fechada, 1 qua-
dra da praia. ☎(13)99719-3487

INTERIOR
E OUTRAS
LOCALIDADES

Vendem-se
CASAS /

APARTAMENTOS
ÁGUAS DE SÃO PEDRO-SP

R$650.000 Sobrado (6)suítes,
sala 3ambientes, lavabo, copa, coz.,
área serv., gar.coberta 2 carros,
varanda, 650m2 á.t., 350m2 á.c.
Tratar (19)99299-9366 Marcelo

CAMPOS DO JORDÃO
Oportunidade! Direto proprietário
Casa em Cond , mob i l i ada
400m²ÁC , 2.400m²ÁT,arborizada
px horto florestal 11)99972-9941

RIO DE JANEIRO
Bela Cobertura,fte B.Guanabara,
390m²,varanda,3ste(1master)
3vg.Reformado.Aceito apto ZS/
SP (11)99786-0261 creci 20187J

TERRENOS
BOITUVA - SP

Linda área, 900.000m2, acesso no
1º pedágio da Cast.Branco km
109 (trevo) sent.Capital.Com libe-
ração p/lotes 200m2 e industrial.
Doc.ok. (11)99989-0754 Márcio

BÚZIOS - RJ - MARINA
Última grande área molhada no
canal principal, com 51m de cais
e 2040 m². U$ 560.000,00
WhatsApp: ☎(21)99698-6477
lorena.sena@takealook.global

CAMPINAS

B.Campo Grande, 360.000m².
Ótima topogr., vários acessos, as-
faltado. Perto Centro Coml. Atendo
comprador final (11)99932-1618
adaleme@uol.com.br

ITATIBA/SP
Área para Empreendimento, no
Centro, 18.400m². Frente para
avenida. ☎(11)99999-1600

ITATIBA/SP
Área para Empreendimento, no
Centro, 14.100m². Frente para
avenida. ☎(11)99999-1600

NOVA IGUAÇU - RJ
R$10.000.000 15.000m² na Rua
Oliveira Rodrigues Alves,1.524 CEP
26030-010 Bairro da Posse, a
100mts Rod Pres Dutra, todo mu-
rado. 50% calçado e 50% com-
pactado. (21)96442-9117 Sergio

PROPRIEDADES
RURAIS

TERRAS E
FAZENDAS

ACRE
23.000ha, doc.Ok. + manejo flo-
restal. $650 ha(19)98190-5612

BAURU / SP
382Alqs p/investidor, p/arrendar
Bracell celulose (14)99772-4046

DESCALVADO
70 Alqs, sede, lago, terra boa,
(11)2276-4020 /99169-6819
norairzampieri@gmail.com

MONTE SANTO - MG
365alq. Com plantio de soja, mi-
lho, laranja. Enrigada. Pode plan-
tar café, c/benfeitoria. R$70mil por
alq. www.euridesimoveis.com
16)3635-6075/16)99993-4561
Tenho outras fazendas. CR: 25375

REGIÃO MINEIROS - GO
4300ha, 80% pasto e 45 divisões
Plana, benfeitorias rica/água, pis-
ta/pouso, pronta p/pecuária e ca-
na de açucar, px usina. CR: 25375
w w w. e u r i d e s i m o v e i s . c o m
16)3635-6075/16)99993-4561

SOCORRO SP
Faz. 305Ha, 88Ha de Eucalipto p/
corte, 25 tanques de Piscicultura,
produzindo 300 T/ano, rica em
água, rio e nascentes infraestrutu-
ra completa. ☎(11)97137-0155.
www.fazendadonahelena.com.br

SOROCABA E REGIÃO
Oportunidade! Fazenda 190alqs,
ótima topografia, rio, 4Km do as-
falto. Ótimo preço. Tenho outros.
15)3234-2834/15)99777-1920

CHÁCARAS
E SÍTIOS

BOITUVA/SP
Linda Chácara 5 mil m² condomí-
nio fechado, casa ampla, salão de
festas,piscina,campo,pomar,casa
caseiro,tratar ☎(19)99848-8409

TIETÊ - SP
Rodovia Marechal Rondon 1.5 da
Cidade 36.000m² plano, super
estruturada ☎ (19)99881-0088

NEGÓCIOS E
SERVIÇOS

CONSÓRCIO IMÓV. CONTEMP
Crédito de R$ 416mil p/comprar,
construir, quitar, ou refinanciar.
R$54mil+ parc. (11)93470-0856

PAJERO TR4 2.0
R$35.000 12/12 preta, completa
Única Dona ☎ (11)99360-5559

ARTES
E ANTIGUIDADES

ANTIGUIDADES -
COMPRO E AVALIO
Pago o melhor preço! Esculturas,
Quadros, Pratas, Móveis e Objetos
de Artes. (11) 96332-7007 Noely

EMPRESAS
E PARTES SOCIAIS

ARMAZÉM DE
CAFÉ
Interior de São Paulo 2ha, 5300m²
área coberta, vendo com toda in-
fraestrutura para comercialização,
exportação e armazenagem.

☎(19)99965-2021
AUTO CENTER E
TRUCK CENTER
Oportunidade! Em Araraquara - SP,
completo, em pleno func.,muito
bem equipado.Exc.locz.20 anos de
atividade,mesmo ponto,vasta cart.
de clientes ativo(16)99185-0152

CACONDE - SP

Vendo ou procuro parceria para
empreendimento imobiliário em
uma área de 17 alqs. ou 400 mil
metros. Lugar mais lindo, na regi-
ão de Poços de Caldas. Informa-
ções e fotos pelo WhatsApp com
Afonso ☎(19)98102-8202

CONTAINERS
Vende-se empresa de locação de
containers, na região de Piracica-
ba - SP, possuindo no estoque + de
200 containers e equipamentos.
☎(19)3411-0009

EMPRESA ENDIVIDADA
Compramos desde que a empre-
s a t e n h a d í v i d a s . T r a t a r
☎(11)5524-7499/99945-0084

ESTACIONAMENTOS
Moema - Lucro Líquido.R$ 34 Mil,
Centro Lucro Líquido $15mil
(11)94858-2881 Temos outros!

FÁBRICA/ LOJA DOCES,
BOLOS E CHOCOLATES
35 anos, cozinha bem equipada/
estruturada, atende supermerca-
dos SP ☎(11)99567-8683

LOTE DE BOLSAS
IMPORTADAS FEM.
Vendo, coleção inverno 2020.
WhatsApp ☎(11)99612-4123

MOTEL / HOTEL
Int.e Capital. Só fundo ou c/propr.
11)99239-6354/15)3282-1902

NEGÓCIO P/
INVESTIMENTO
Projeto Industrial com detalhes de
fabricação p/misturadora de ferti-
lizantes. Whats (34)98808-4763

PONTO COMERCIAL VENDO
Supermercado em São José do Rio
Preto. Com açougue e Padaria, a
mais de 30 anos no mesmo local,
boa clientela. Ótimo ponto!!!
Acei tamos Propostas.Tratar
☎(17)99142-1590/3238-1991

POUSADA
CUMURUXATIBA - BA

R$2.800.000,00 Terren 3.000m²
Frente mar. 11 bangalôs, casa propr
2stes, pisc.,jardins,rest.,bar de
praia. 5 estrelas Trip Advisor. Tr. Keila
☎(11)3938-1900/98196-6102

POUSADA PX ATIBAIA
R$ 980.000 (11)97343-0945

RESTAURANTE KILO
PINHEIROS - VENDO
Grande oportunidade! Alug. baixo,
lucrativo, preço à combinar. Moti-
vo mudança ☎(11) 97270-2003

RIO DAS PEDRAS
Lote cond industrial 2%ISS 1.100
m2 R$279mil ☎19)99190-8978

RIO DAS PEDRAS
Lote cond industrial 2%ISS 1.100
m2 R$279mil ☎19)99190-8978

MÁQUINAS
E MOTORES

TERMOELÉTRICA
BIOMASSA - 10 MW
Caldeira p/queima de Biomassa e
Turbina de Condensação, com ex-
tração, detalhes. Consulte-nos ☎
16)3511-9000/16)98154-8277

NÁUTICA E
AERONÁUTICA

LANCHA PRINCESS V 42

Motor 2 Kad 44, 260HP rabeta DP.
Acess.: ar, carreta gerador GPS,
sonda, VHF ☎ (12)99769-4112

RELAX /
ACOMPANHANTES

DONA DALILA MASSAGEM
p/senhores maduros 3209-8505

LETICIA (11) 98398-0695
Discreta/sensual. 43 anos

As sextas-feiras
do Estadão

turbinadas com
um super caderno Bora sextar com o Estadão!

O Sextou! traz uma curadoria completa
de cultura, gastronomia, decoração

e turismo para inspirar o fim

de semana dos leitores.

Assim, o Estadão também atrai maior

diversidade de público e multiplica

a visibilidade do novo produto.

O caderno Sextou!, toda sexta.

paladardivirta-se viagemcasa
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