
SUL 2DORVD

PÇA DA ÁRVORE
R$256.000 Metrô - 2dorms. ,
1vaga “ Livre” Lindos armários.
☎5584-8243 H-3 Consulte site

S JUDAS
R$300.000 Px metrô c/ 2dts, 1s-
te, 1vg, 100 m2 au, fte, andar al-
to, lz. 5585-1391 Creci-j19.745

SACOMÃ
R$110.000 2dorms., 1vg, 51m²áú,
☎ 3259-7022HC/8906-1633

SAÚDE
R$185.000 Px Metrô c/ 2dts, ste,
1vg, 61 m2au au, reform, cond.
220,00. 5585-1391 Cr-j19.745

SAÚDE
R$170.000 Metrô c/2dt, sl p/ 2a.,
coz Amer, ter., compl c/ AE, pisc,
1vg. 5585-1391 Cr-j19.745

SAÚDE
R$250.000 Px. metrô, 2dts, 2 Bh,
70 m2 au, terraço / frente, lz tt,
sauna. F: 5585-1391 Cr-j19.745

SAÚDE
R$275.000 2ds. (1st.), sacada,
coz. c/ AE., 1vaga, ref.: CE-1939/
9. Creci: 02061J. Imob. Nova São
Paulo F:2198-4955/ 8924-5076

SAÚDE
R$205.000 2dorms., 1vaga,
2wc’s., amplo, ref.: SA992/9 Cre-
ci: 02061J. Imob. Nova São Paulo
☎ 2198-4955/ 9702-6853

SAÚDE
R$195.000 Px. metrô, 2ds./arms,
sac., fácil acesso, cond. 340, 62m2
aú, 1vg. Creci941. F:3191-5000
www.netimoveis.com.br Cd141560

SUL 2DORVD

SAÚDE
R$265.000 px metrô, 70m² ú,
2dts+ d.empr, armário, sacada, gar,
lazer, cd bx, vago. ☎3451-0411

SAÚDE
R$205.000 55m2, 2dts., 1vg,
arms.1ªlinha, ót. est.Px.M.Pça.Árv.
Cr493.F:3286-0277/9901-0497
www.netimoveis.com.br Cd142991

SAÚDE
R$230.000 2 ds, sala 2 ambs c/
terraço wc emp 2 vagas, lazer to-
t a l . 6 5 m ² C r e c i 2 0 2 4 1 .
☎(11)8373-1840/2276-1515

SAÚDE
R$220.000 2ds,gar,130m2,px.
mtô,belis, r arms, laz club,ed mod,
ót loc,td bom J. AOKI 5583-2039

SAÚDE
R$240.000 2dts.(ste), maravilho-
so, 65m2, lazer total. ☎5584-
8243 - C2 Consulte nosso site

SAÚDE
R$225.000 Metrô, 64m2 aú., sa-
la, 2dts, c/ae., coz., wc. soc., wc.
serv., 1vg. F:5071-8484 Cr16661

SUL 2DORVD

SAÚDE
R$230.000 2dts,1vaga,lazer,a.s,
compl. c/ piscina, próx. metrô São
Judas, repl. arms. REf. 5704
☎5904-7100/8307-2550

SAÚDE
R$220.000 Excel.local, 2dts., 1vg,
andar alto, vista perm., px. metrô
Saúde, lazer compl. Ref.5703.
☎5904-7100/8307-2550

SAÚDE
R$225.000 2dorms., reformado.
Próx. ao metrô Pça. Árvore, gar.
F:5575.4611 Creci 14550

SAÚDE
R$185.000 Novo, c/ arms., 70
úteis, varandão, 2dts.(1ste), lazer
total, gar. Oportunidade! Vale
R$200.000, F:2198.5555 cr8767

SAÚDE
R$275mil, 2Dts, 1ste, 2vgs, 62m²,
entr. Dez/09,metrô, terr.gourm.cr
19368j F:5586-5700 ref: 175500

SAÚDE
Ocasião Av. Itaborai, c/ 51m² au.,
2 dts., 1 vg., todo reformado. ☎
5549-3538 / 8702-8556

SUL 2DORVD

SAÚDE
préd.seminovo,2dts,2sac,banh coz,
gar,laz.total! px.sh.Plaza Sul! Rico
A.E. Só R$153 mil.☎2578.8244

SAÚDE
Rua nobre,cond.baixíss, 2dts, sl “L”
coz, 2 banhs, gar, laz.tot. A.alto. Só
R$ 215mil! 2578.8244. T.Outros

SAÚDE
Próximo ao Metro. Pronto para
morar e vago. R$180.000. . Creci
10427. ☎ 3884-3322

SAÚDE
Metrô, lindo, s/gar, 80m², 2ds. c/
arms, liv. 3a, Q.E., 2 banhs. Só
R$188mil. 5585-2929 cr. 16516

STA CRUZ
R$251.000 Opor tun idade ,
2dorms., repl. arms., sala ampla,
sacada, coz. decorada, 2wcs., gar.,
lazer de clube. 5549-4000

VL CLEMENTINO
R$270.000 2dorms., Altino Aran-
tes, 75m2, gar. Consulte-nos!
F:5575.4611 Creci 14550

VL CLEMENTINO
2dts., 3º rev., ste, 1vaga, elevador
panorâmico, rico em arms., cozi-
nha planej. Ref. 5285. Consulte
☎5904-7100/ 8409-5967

SUL 2DORVD

VL CLEMENTINO
Oportunidade!! 2dorms., 82m2,
cond. baixo. R$ 265mil. Para ven-
der Urgente!! ☎2101-8777

VL GUARANI
R$225.000 2ds. (1st.), sac., 2vgs.,
px. metrô, ref.: AN-1156/9 Creci:
02061J. Imob. Nova São Paulo ☎
2198-4955/ 7340-4768

VL GUARANI
R$420mil,2stes,2gars,94m², lazer
de clube, terraço gourmet.creci
19368j F:5586-5700 ref: 183099

VL GUARANI
Lançamento próx.metrô, 2 dts., ste.,
lazer compl., financiamento direto
c/construtora. ☎ 2308-9646

VL GUMERCINDO
R$160.000 2dts., sacada + 1va-
ga. Próx. metrô Alto Ipiranga. Con-
sulte! 5584-8243/9611-9714 P3

VL GUMERCINDO
R$195mil, vago, 2 gars, sala 2
ambs, sacada, coz. plan, Á.S., la-
zer. F: 5062-6811 creci 16509J

SUL 2DORVD

VL INGLESA
R$ 80mil, 2 dts, 1 c/arms, coz. c/
arms, sala c/terraço, vaga. Ligue
ref.1462 CONDOVEL 5031.1000

VL MARIANA
R$600.000 Cob.,2ds(st/closet)
liv./ sac., 3grs., terr./ salão, pisc.,
chur. Rf.H. F:3277.3277 cr85902

VL MARIANA
R$290.000 2dts., 1 suíte, 1 vaga,
60m2 aú., living 2 ambs., armá-
rios. F:3055-0055/8246-6061

VL MARIANA
R$275.000 2 dorms, 2 terraços,
3ºrev, lazer, 1 vaga, alto Fone:
8644-6533/9291-9066

VL MARIANA
R$500.000 Duplex, 2stes, 2vgs,
novo – amplo lazer Ref: 52.739JS
☎ 3888-1944

VL MARIANA
R$250.000 próx.metrô,hospitais,
2dts,2vgs,60m²áú,confira!!-
53252-FA ☎3879-7933

SUL 2DORVD

VL MARIANA
R$280.000 2dts,1ste, liv.2ambs.,
a.s., dep. emp. c/ wc, 1vaga. Próx.
M. Paraíso. 5082-5222 cr10249

VL MARIANA
R$320.000 Oportunidade, 2dts.,
2vgs., q.e., 2wcs, dep, lazer, cond.
bx. Px. metrô. 5082-5222 cr10249

VL MARIANA
R$390.000 V. Mariana Cober. du-
plex. 3ds. suíte, sac, pisc, qtal, 2vgs
☎ 3277-3535 Creci 17.507J

VL MARIANA
R$265.000 Apto. pintura nova,
excel. local, próx. metrô, andar al-
to, vago, 2dts., 1vaga, liv. p/ 2 ambs.
☎5904-7100/8015-3163

VL MARIANA
R$250.000 2dorms., suíte, junto
ib i rapuera, re formado, gar.
F:5575.4611 Creci 14550

VL MARIANA
Px.Ibirapuera, 2 dts(ste), arms., 2
vgs., lazer, cond.baixo, coz. ameri-
cana, ter raço. Ref: 477463
☎5908-9000 creci 10071

VL MARIANA
R$340mil, 2 dts, ste, closet, 80m²,
sl 2ambs, cond.bx AB108 923A
☎5525-8833 Creci 17066J

SUL 2DORVD

VL MARIANA
Metrô Ana Rosa, 2dorms., sacada,
quarto e banh., 1vaga, 70m2 útil.
Creci941. F:3191-5000 Consulte:
www.netimoveis.com.br Cd146808

VL MARIANA
Oportunidade,R$230.000,2dts.,1
vg.,70m²,frt.,bx.cond.,todo reform.
☎ 5549-3538 / 8702-8556

VL MASCOTE
R$165.000 2 dorms. Arms, Liv p/2
ambientes. 1 vaga, lazer. Creci
10427. ☎ 3884-3322

VL MASCOTE
R$190.000 lindo, 2 dorms, 2 ba-
nh, sala ampla c/ terr, repl arms,
prédio com lazer (11) 5031-5399

VL MASCOTE
Apt 2 dorm. 2 salas 2 Wc 1 vaga
70m2 R$ 215 mil Ref: 54280 Tel:
011 3077-0777

VL MASCOTE
70m², 2 dts, 1 vaga, lazer, bxo cond,
ent ra r e morar LP079389A
☎3094-0555 Creci 14292

SUL 2DORVD

VL MASCOTE
R$ 215mil, 2 dts. c/arms, liv 2
ambs. c/terraço, coz. c/arms, 2 wc,
1 vaga, Lazer, cond R$ 350,00.
REF° 323 CONDOVEL 5031.1000

VL MASCOTE
R$ 240mil, Local Nobre 2 dts, sa-
la. c/tço, coz. planej, 1 vaga, Lazer.
ref.1371 CONDOVEL 5031.1000

VL MASCOTE
R$ 185mil 2 dts.c/ae, lavb, 68AU
wc social, wc emp, vg, Excelente.
ref.1434 CONDOVEL 5031.1000

VL MASCOTE
Apto nº 33 c/ 88,420 m² área útil,
na Av. Damasceno Vieira, 900. L.
mínimo R$ 144.000,00. Grupo
Santander vende dia 19 de de-
zembro às 10h. Veja nosso site:
www.imoveisbancos.com.br Infs.
☎(11) 5586-3000

VL MASCOTE
Lindo, 2 dorms, com suíte e 2 vgs,
decoração top, prédio charmoso,
ótima localização. 5031-5399

SUL 2DORVD

VL MONTE ALEGRE
R$300.000 Exc., 2dts., 1ste, sala,
wc, a.s, 101m2, 1vaga, lazer. Im-
perdível. EB 19927 ☎2899.7600

VL N. CONCEIÇÃO
Vista Pça. Pereira Coutinho, mobi-
liado, 2sts, closet, 2vgs. Rf. 4898.
☎3884.4246 creci 20.410j

VL N. CONCEIÇÃO
Suntuoso, pé dir duplo, 2 sts, 3 vgs,
decorado, lazer e servs. ☎3066-
1212- ap4982/XW

VL OLÍMPIA
R$248.000 Ao lado da VNC, 2
dorms, 3º rev. 1vaga, 74m² áu.,
Creci 54635 ☎ (11) 9131-
0182/ (11)5686-9844.

VL OLÍMPIA
R$255.000 2 dts, ót acab, rico
arms, 1 vg, prep ar cond todos
ambs.☎3066-1212- 19337/XP

VL OLÍMPIA
R$277.000 2 dorms. Sala c/ Ter-
raço, a serviço, lazer,1 vaga. Creci
10427. ☎ 3884-3322

POSSUI NÃO POSSUI

Acesso à internet 9.375 3.284

E-mail 9.329 3.300

Operações informatizadas 7.982 4.677

Sítio na internet 432 12.227
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TECNOLOGIANOSCARTÓRIOS

Cartóriosvãoaposentaropapel
BUROCRACIA

Com demanda aquecida no mercado imobiliário, registros de imóveis deverão obrigatoriamente ser mais ágeis

Jennifer Gonzales

Para atender à expansão de
crédito e à demanda por imó-
veis é necessário que os cartó-
riosdoPaísse modernizem.Es-
te é o parecer do sócio da Ten-
dências Consultoriae ex-presi-
dentedoBanco Central,Gusta-
voLoyola,queparticipou does-
tudo encomendado pelo Insti-
tuto de Registro Imobiliário
do Brasil (Irib) para traçar um
panorama completo dos cartó-
rios brasileiros.

“O número de transações
imobiliárias vai crescer muito
nos próximos anos, e o peso do
programa Minha Casa, Minha
Vida, do governo federal e vol-
tado a habitações populares, é
grande nesse cenário”, diz
Loyola. “Os empresáriosdo se-
tor estão animados e as pers-
pectivassãomuito boas.Entre-
tanto,senão houverumaestru-
tura cartorial à altura, o tem-
pode conclusão dessas transa-
ções se tornará maior, o que
prejudicará o mercado”, diz o
consultor.

DESAFIOS
Segundo Loyola, informatiza-
ção, padronização e integra-
çãode tecnologias entre os car-
tórios é um desafio atual. “Não
tem mais sentido o uso de pa-
pel para a emissão de docu-
mentos, assim como sua trans-
missão, especialmente em ci-
dades como São Paulo, onde os
deslocamentos físicos são ca-
da vez mais difíceis”, diz o con-
sultor Loyola.

Atualmente,a legislaçãoain-
da determina que o documen-
to-papel seja produzido nos
cartórios. Mas isso vai mudar
em 2014. “A partir de então, o
sistema de registros só poderá
usar a via eletrônica para ter
validade plena”, informa o pre-

sidente do Instituto de Regis-
tro Imobiliário do Brasil (Irib),
Helvécio Castello. A entidade,
que representa os oficiais de
registrode imóveis do País, en-
comendou o estudo sobre as

atividades notariais à Tendên-
cias Consultoria.

LEGISLAÇÃO
Promulgada em julho deste
ano, a lei federal 11.977 dispõe

sobre o programa Minha Casa,
Minha Vida, e também deter-
mina que os cartórios de imó-
veis, a partir de 2014, prestem
serviços de registro exclusiva-
mente via eletrônica.

“Ninguém vai mais precisar
ir ao cartório para dar entrada
em documentos nem para reti-
rá-los, vai ser tudo online”, diz
Castello.

Escrituras, contratos de fi-
nanciamento e compra e ven-
da, entre outros, serão regis-
trados por meio de um certifi-
cado digital. “Trata-se de uma
ferramenta que permite assi-
nar um documento no próprio
computador”, diz o presidente
do Irib. O certificado digital já
éemitido, masnãopossuíavali-
dade na Justiça ou para solici-
tar um financiamento.

“Além da agilidade, a infor-
matização dos cartórios resul-
tará no acesso às informações
de maneira rápida e segura”,
diz Loyola. Trâmites internos
serão também online nos car-
tórios, segundo Castello. “Há
cerca de um ano, os livros de
registros dos 18 cartórios de
imóveis da capital vêm passan-
do por um processo de digitali-
zação”, explica.

A economia de papel e espa-
çofísico para arquivamentose-
rá outro resultado da transi-
ção tecnológica. Não há ainda

definição legal, no entanto, so-
bre os critérios para a elimina-
ção dos arquivos mortos. “A le-
gislação federal ainda não tra-
tou sobre a desmaterialização
dos arquivos. Trata-se de uma
discussão técnica”, informa
Castello.

No cartório do presidente
do Irib, localizado em Vitória,
no Espírito Santo, 1,2 milhão
de documentos estão guarda-
dosemarquivos e já foramdigi-
talizados. Apesar disso, os pa-
péis continuarão no local até
umadata incerta.“Dos 500me-
tros quadrados de área útil,
20% são ocupados por docu-
mentos antigos no espaço”, diz
Castello.

EXEMPLO
Existente desde 1939, a 9ª Ofi-
cial de Registro de Imóveis, lo-
calizada na Rua Augusta, em
São Paulo (SP), éum dos cartó-
rios que vêm atestando a eco-
nomia de tempo na emissão de
documentos com o uso da tec-
nologia. “A lei ainda concede
30 dias para fazer o registro de
imóveis, mas já conseguimos
fazê-lo em cinco dias”, diz o ofi-
cial de cartório Renato Nalini.
“E a certidão da propriedade é
realizada na hora, quando an-
tes levávamos cinco dias”, con-
tinua.. “A velocidade de obten-
ção de informações, de filtrar
os dados desejados émuito su-
perior ao de pouco tempo
atrás”, completa o oficial. ●

OBSOLETOS–ParaCastello, do Irbi, entradae retiradadedocumentosembreveserão totalmenteonline
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Haverá maior
economia de
papel, de espaço
e de tempo
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