
Breve lançamento - Barra Funda

um novo olhar 
para sua vida

o melhor endereço da Barra Funda  agora tamBém será seu
av. marquês de são vicente, 2.900 – Barra Funda 

ligue 3025-9292Visite o Estande

o projeto encontra-se aprovado conforme o alvará de aprovação de edificação nova nº 2014/27677-00, de 08/12/14, na prefeitura de são paulo. o empreendimento só será comercializado após o registro da incorporação no cartório de imóveis competente, conforme 
a lei nº 4.591/64. Bem imobiliária: av. dr. Cardoso de melo, 1.340 – vila olímpia – são paulo-sp – Creci 20197- J. abyara Brokers: av. república do líbano, 1.110 – ibirapuera – são paulo-sp – Creci 20.363-J. gaFisa vendas intermediaçÃo imoBiliária ltda. – CnpJ/mF 
07.722.403/0001-93 – av. das nações unidas, 8.501 – 18º andar, eldorado Business tower, pinheiros, são paulo–sp – Cep 05425-070 – CreCi-sp J-19604. as imagens são meramente ilustrativas, com sugestão de decoração e paisagismo. a vegetação que compõe o 
paisagismo retratado nas perspectivas é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto. na entrega do empreendimento, poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto de paisagístico. as áreas comuns serão entregues equipadas 
e decoradas conforme o memorial descritivo. o detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento consta no memorial descritivo, na convenção de condomínio e no compromisso de compra e venda. as medidas livres entre 
paredes estão sujeitas a variações em decorrência da execução e dos acabamentos a serem utilizados. os móveis e utensílios são meramente ilustrativos, de dimensões comerciais e não fazem parte do compromisso de compra e venda. impresso em outubro/2015.

Croqui ilustrativo de localização
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Você não podE fEchAr 
os olhos  pArA EssA chAncE!

more em uma região
reurbanizada com muito 
verde e uma vista livre

umA locAlizAção priVilEgiAdA com fácil AcEsso A todA A cidAdE

em um terreno Com mais de 30 mil m², gaFisa e BenX lançarÃo 7 CondomÍnios 

independentes, Que irÃo transFormar ainda mais a regiÃo da Barra Funda. 

além disso, CerCa de 47% do terreno será doado para eXeCuçÃo de área verde, 

instituCional e sistema viário. em parte desta área será Feito o plantio de mais 

de 500 mudas, traZendo mais verde e Qualidade de vida aos moradores

avenida
paulista

metrô
Barra
Funda

memorial
da amériCa

latina

shopping
BourBon

terminal 
 rodoviário

Barra
Funda8min* 17min* 9min*9min* 5min*

Foto aérea da região. a marcação do terreno na foto é aproximada e não representa a área exata do empreendimento.

imagem ilustrativa
*tempo estimado trajeto de carro. Fonte: google maps.



fichA técnicA

endereço do estande:
AV. mArquês dE são VicEntE, 2.900

proJeto de arQuitetura:  
rubio & luongo ArquitEturA 

proJeto de paisgismo:  
mArthA gAVião ArquitEturA pAisAgísticA

número de lotes:  
lotE 2: 1 torrE
lotE 3: 1 torrE

nº de pavimentos:  
2 subsolos / 1 térrEo / 27 pAVtos. tipo 

número de unidades por andar:
8 unidAdEs por pAVimEnto tipo

área das unidades residenCiais:
finAis 1, 2, 7 E 8 – 51 m² (2 dorms) 
finAis 3, 4, 5 E 6 – 58 m² (2 dorm, sEndo 1 suítE) 

garagem:
1 VAgA por unidAdE

um pRojeto 
que vai

suRpReendeR 
você em todos 

os sentidos

ilustraçÃo artÍstiCa da FaChada. a vegetação que compõe o paisagismo 
retratado nas perspectivas é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de 
referência. na entrega do empreendimento, essa vegetação poderá apresentar 
diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico 
do empreendimento. a vista apresentada na imagem é meramente elucidativa, 
não sendo a fotografia exata do local do empreendimento

Fachada



lazeR completo paRa 
toda a Família

lote 2

ilustraçÃo artÍstiCa da implantaçÃo do lote 3. o detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento consta no memorial descritivo, na convenção de condomínio e no compromisso de compra e venda. a vegetação que compõe o paisagismo retratado nesta imagem é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de referência. na entrega do empreendimento, essa vegetação poderá 
apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico do empreendimento

implAntAção
do lotE 3



para onde voCê olhar tem diversÃo!

piscina          

chuRRasqueiRa

ilustraçÃo artÍstiCa da pisCina. a vegetação que compõe o paisagismo retratado nas perspectivas é meramente ilustrativa e apresenta porte 
adulto de referência. na entrega do empreendimento, essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo 
com o projeto paisagístico do empreendimento. a vista apresentada na imagem é meramente elucidativa, não sendo a fotografia exata do local 
do empreendimento

ilustraçÃo artÍstiCa da ChurrasQueira. a vegetação que compõe o paisagismo retratado nas 
perspectivas é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de referência. na entrega do empreendimento, 

essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto 
paisagístico do empreendimento. a vista apresentada na imagem é 

meramente elucidativa, não sendo a fotografia exata do 
local do empreendimento.



aQui seus Filhos vÃo viver 
momentos muito FeliZes

playground

BrinQuedoteCa

ilustração artística da brinquedoteca. 

ilustraçÃo artÍstiCa do playground. a vegetação que compõe o paisagismo retratado nas perspectivas é 
meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de referência. na entrega do empreendimento, essa vegetação 
poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico do em-
preendimento. a vista apresentada na imagem é meramente elucidativa, não sendo a fotografia exata do local 

do empreendimento.



um novo ritmo para sua vida: 
dia&noite, noite&dia

salÃo de Festas

Fitness

ilustraçÃo artÍstiCa do salÃo de Festas. a vista apresentada na imagem ilustrativa do salão de festas é meramente elucidativa 
não sendo a fotografia exata do local do empreendimento. a vegetação que compõe o paisagismo retratado nas perspectivas é 
meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de referência. na entrega do empreendimento, essa vegetação poderá apresentar 
diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico do empreendimento.

 ilustraçÃo artÍstiCa do Fitness. a vista apresentada na imagem ilustrativa do fitness é 
meramente elucidativa não sendo a fotografia exata do local do empreendimento.



perspeCtiva artÍstiCa do living. todos os móveis, ornamentos, objetos de decoração, revestimentos de pisos, paredes e forros, são meramente sugestões decorativas e 
não integram o objeto do contrato. a vista apresentada na imagem ilustrativa do terraço é meramente elucidativa não sendo a fotografia exata do local do empreendimento.



 plantas planeJadas
para aproveitar Cada
 espaço de Forma inteligente

2 dorms 
51 m2

2 dorms
(com suítE) 58 m2

ilustraçÃo artÍstiCa da planta da unidade tipo de 57,84 m2. os móveis, objetos e 
revestimentos de piso, parede e forro são sugestões decorativas, não fazendo parte do 
contrato. o detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte 

deste empreendimento consta no memorial descritivo, na convenção de condomínio 
e no compromisso de compra e venda. medidas livres entre paredes estão sujeitas a 

variações em decorrência da execução e dos acabamentos a serem utilizados.

ilustraçÃo artÍstiCa da planta da unidade tipo de 50,75 m2. os móveis, objetos e revestimentos de piso, parede e forro são sugestões decorativas, 
não fazendo parte do contrato. o detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento consta no memorial 
descritivo, na convenção de condomínio e no compromisso de compra e venda. medidas livres entre paredes estão sujeitas a variações em decorrência da 
execução e dos acabamentos a serem utilizados.



Imagens ilustrativas

Imaginar, inovar e antecipar desejos para criar
empreendimentos diferenciados, que transformam e reurbanizam 

a cidade, melhorando  a qualidade de vida das pessoas. É isso que 
a Benx, incorporadora residencial do grupo Bueno Netto, faz ao 
desenvolver projetos de alta qualidade,  que unem design, arte, 

comodidade, rentabilidade  e preocupação com o meio ambiente

40 anos  na hIstórIa da  construção cIvIl brasIleIra*→

quatro vezes vencedora do PrêmIo master ImobIlIárIo*→

maIs de 100 Projetos ImobIlIárIos*→

Mais que apartaMentos,  sua grande conquista 
Mais que núMeros, uMa grande história
+ de 60 anos de realizações
+ de 1.000 empreendimentos entregues
+ de 1,5 milhão de pessoas vivem em um Gafisa
+ de 16 milhões de m2 construídos
+ de 30 cidades em todo o Brasil

Número de empreendimentos realizados sob as marcas Gomes de Almeida Fernandes e Gafisa. A marca Gafisa foi transferida à Gafisa S.A. quando da sua constituição, em 1997, pela sociedade denominada Cimob Companhia Imobiliária, antiga Gomes de 
Almeida Fernandes Imobiliária S.A.

*Números do grupo Bueno Netto

Construindo Cidades Cada vez melhores para voCê viver bem
GaFisa e benX

Parque globalvIzgeometrIavISIoN CApote vIlA mAdAleNASmArt vIlA mAdAleNA SCeNA Alto dA lApA


