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clima bothanico e clima do parque - nova saúde
Av. Leonardo da Vinci, 2.614 / 2.584
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prime house sacomÃ 
R. Alencar Araripe, 1.150
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sports village - ipiranga
R. Cônego Januário, 165
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splendor ibirapuera
R. Coronel Lisboa x Rua Sena Madureira
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EZTEC, prEsEnça E  valoriZação na Zona sul.

eZ - toWers berrini 
Prolongamento da Av. Dr. Chucri Zaidan (continuação da Berrini)
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reserva do bosque
R. Antônio José Vaz, 177 - (Altura do nº 2.770 da Av. Pde. Arlindo Vieira)
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Descubra por que a EZTEC 
é a empresa mais sólida  
do mercado.

•  A mais sólida empresa do setor da construção civil,  
com atuação marcada pela responsabilidade administrativa  
e preservação do caixa da companhia.

•  Entrega todas as obras rigorosamente no prazo.

•  Alto padrão de acabamento reconhecido pelo mercado.

•  Uma das maiores construtoras do país, com 33 anos  
de solidez.

•  Mais de 2,6 milhões de m² de área construída,  
96 empreendimentos lançados e 19.316 unidades.

•  Possui linhas de financiamento pré-aprovadas com as maiores 
instituições financeiras do país, que garantem a execução 
de todas as obras em andamento e de nossos futuros 
lançamentos.

•   Oferece sempre o que há de melhor em localização, 
valorização e visibilidade para investir ou morar.

•  Premiada pelo Top Imobiliário, Master Imobiliário e vencedora  
do prêmio PINI de Incorporadora dos anos de 2010 e 2011.

A EZTEC é um dos raros casos de incorporadoras no Brasil 

que não têm obras em atraso, um problema que vem se  

disseminando conforme os empreendimentos proliferam 

e a mão de obra escasseia no setor.
Fonte: Revista Exame – 19/10/2011

qualitY house sacomÃ 
R. Virginópolis, 107
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gran village club nova saúde 
Av. Padre Arlindo Vieira, 214
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skY - campo belo
R. Edson x R. Constantino de Souza x R. Gabriele D’Annunzio
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Sua família reunida com todo 
conforto, tranquilidade e 

segurança; e você realizado e 
confiante diante do melhor.

Em um legítimo EZTEC, a plenitude 
de um empreendimento com muita 

qualidade de vida. 
 

A exclusividade de uma torre única, 
com alto padrão, o requinte e o lazer 

completo que só um condomínio 
clube com esta grife pode oferecer. 

Além de um terraço amplo, onde 
receber bem será o seu maior prazer.

No coração do Sacomã, uma rua 
que alia tranquil idade, acessos 

e infraestrutura plena de serviços e 
comércios. Onde viver é celebrar 

todos os dias uma nova conquista.

a sua nova
realidade.

O  S E U  M E L H O R  M O M E N TO .

imagens iLUsTRaTiVas MAiS LAZER, SEgURANçA E ExCLUSividAdE NO MELHOR dO SACOMã.



imagens iLUsTRaTiVas

UM BAiRRO TRANQUiLO QUE vEM CRESCENdO A CAdA diA. 

a MelHor oPÇÃo Para Morar e invesTir.

MAiS SEgURANçA E LAZER, MENOS 
PREOCUPAçãO E gASTOS.

gastos com cinema, academia e 
outras despesas são minimizados 

quando você escolhe morar em uma 
região de fácil acesso e infraestrutura 

completa de transporte, serviços e 
comércios. Conforto e lazer máximo 

em um moderno empreendimento 
que reúne tecnologia e segurança 

a preços atraentes e baixas taxas de 
condomínio, considerando a relação 

custo-benefício.
 Fonte: www.secovisp.com.br

PAULiSTANO PROCURA MAiS  
QUALidAdE dE vidA, FiCAR PRÓxiMO  

dO vERdE E PERTO dO TRABALHO.

O Sacomã possui uso misto consolidado e forte 
valorização de imóveis atualmente. Os terrenos 

e o potencial de construção escassos abrem 
espaço para empreendimentos butiques e 

alternativos. A região abriga comércio e serviços 
bem diferenciados, em um clima amigável e 

interiorano, além da proximidade com o Terminal 
Sacomã.

 Fonte: Folha de S. Paulo

vÁRiAS viAS iMPORTANTES COLOCAM 
O BAiRRO dO SACOMã EM POSiçãO 

PRiviLEgiAdA.

O Sacomã, na zona sul, está cada vez 
mais ligado às regiões centrais da capital 

graças à infraestrutura de transporte, 
que vem crescendo nos últimos anos.  

A região conta com vias importantes 
como a Anchieta, a imigrantes e o 

Trecho Sul do Rodoanel, que ligam aos 
principais pontos da capital e com o 

ABC Paulista.
Fonte: www.embraesp.com.br

Com o desenvolvimento 
urbano e a procura por 

áreas calmas de moradia, 
o conceito de condomínio 

clube surge como opção 
ideal. 

Fonte: www.imovelweb.com.br

iLHAS URBANAS 
dE CONFORTO 

E SEgURANçA.

S A C O M ã
ÁREAS PRÓxiMAS dAS LiNHAS 

dO METRÔ PASSAM POR UM 
PROCESSO dE MOdERNiZAçãO.

Morar perto do metrô tornou-se um desejo 
frequente entre os paulistanos. É notório o 

aquecimento do mercado de imóveis em 
pontos da cidade próximos às estações. 

Fonte: www.crecisp.gov.br

VALORIZAÇÃO

MAiS LAZER, SEgURANçA E ExCLUSividAdE NO MELHOR dO SACOMã.



FOTO aÉRea iLUsTRaDa Da RegiÃO

caRReFOUR

shOpping pLaza sUL

A praticidade de uma região privilegiada por acessos que levam a toda a cidade 

e ao litoral, com as rodovias Anchieta e Imigrantes, as avenidas Pres. Tancredo 

Neves e Juntas Provisórias, o complexo Maria Maluf e as ruas Vergueiro, Alencar 

Araripe e Nossa Senhora da Saúde, além da estação Sacomã e o terminal de 

ônibus, que levam a hipermercados, shoppings, escolas, faculdades e tudo mais 

que sua família precisa.
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UMA regIão coM AceSSo PrIVIlegIAdo e 
INfrAeSTrUTUrA coMPleTA.

hOspiTaL sÃO camiLO
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wise Up

LOCALIZAÇÃO

rua arroio GrandE

rua alEnCar araripE

5 min

5 min

10 min

12 min

5 min

4 min

esTaçÃO sacOmÃ

TempOs apROXimaDOs, caLcULaDOs a paRTiR DO gOOgLe maps, cOm Um TRaJeTO De aUTOmÓVeL

10 min

MAiS LAZER, SEgURANçA E ExCLUSividAdE NO MELHOR dO SACOMã.



peRspecTiVa iLUsTRaDa Da FachaDa

(1)   Churrasqueira, coifa e tampo são opcionais, não estão incluídos no memorial do apartamento.

(2) Pontos definidos no memorial descritivo. (3) Fornecidos pela administradora.

PisCina CoberTa CoM 25 M.

TerraÇo CoM CHurrasQueira.1

PisCina inFanTil desCoberTa CoM 
deCk MolHado.

adMinisTraÇÃo PaTriMonial.3

serviÇos Pay Per use.3

inFraesTruTura Para wi-Fi no Térreo. 2

coM SUÍTe67 M2 PrIVATIVoS

2 dorMs.e cHUrrASQUeIrA1

(1) Churrasqueira, coifa e tampo são opcionais, não estão incluídos no memorial do apartamento.

lazer CoMPleTo CoM Quadra.

FaCHada ClássiCa.

Terreno CoM 2..406,58 M2.

FOTO iLUsTRaTiVa

seguRAnÇA

peRspecTiVa iLUsTRaDa Da pORTaRia

Torre úNIcA, MUITo lAzer, coNforTo e 
dIfereNcIAIS exclUSIVoS PArA TodA A fAMÍlIA.

diFerenCiais inCrÍveis Para viver 
os MelHores MoMenTos.

MAiS LAZER, SEgURANçA E ExCLUSividAdE NO MELHOR dO SACOMã.

aCabaMenTo de alTo PadrÃo e PonTualidade 
na enTrega.

garanTia ezTeC, CoMProMisso e solidez.

exCLusIVIdAde

NA PorTArIA, SegUrANÇA e exclUSIVIdAde 
PArA receBer SeUS coNVIdAdoS.



SeJA BeM-VINdo A UM reSIdeNcIAl rePleTo de SegUrANÇA 
e reQUINTe. o SÍMBolo de SUA NoVA coNQUISTA.

peRspecTiVa iLUsTRaDa DO haLL DOs eLeVaDORes

MAiS LAZER, SEgURANçA E ExCLUSividAdE NO MELHOR dO SACOMã.

ReQuInTe



peRspecTiVa iLUsTRaDa DO saLÃO De JOgOs aDULTOpeRspecTiVa iLUsTRaDa DO saLÃO De FesTas cOm espaçO gOURmeT
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COnVIVênCIA

dIVIrTA-Se No exclUSIVo SAlão de JogoS 
e coMeMore Ao lAdo doS SeUS coNVIdAdoS 

No SAlão de feSTAS.

MAiS LAZER, SEgURANçA E ExCLUSividAdE NO MELHOR dO SACOMã.



dIVeRsÃO

peRspecTiVa iLUsTRaDa DO pLaYgROUnD cObeRTO peRspecTiVa iLUsTRaDa DO saLÃO De JOgOs JUVeniL
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peRspecTiVa iLUsTRaDa DO pLaY aVenTURa

MAiS LAZER, SEgURANçA E ExCLUSividAdE NO MELHOR dO SACOMã.

peRspecTiVa iLUsTRaDa Da bRinQUeDOTeca

eSPAÇoS reSerVAdoS PArA TodA A fAMÍlIA   AProVeITAr oS MelHoreS MoMeNToS.
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BEM-ESTAR

peRspecTiVa iLUsTRaDa Da saLa De ginásTica

A coModIdAde de coNTAr coM UMA SAlA de gINÁSTIcA 
eM SeU coNdoMÍNIo e Todo o BeM-eSTAr QUe elA ProPorcIoNA.

MAiS LAZER, SEgURANçA E ExCLUSividAdE NO MELHOR dO SACOMã.



peRspecTiVa iLUsTRaDa Da piscina cObeRTa cOm 25 m

QuALIdAde 
de VIdA

BeM-eSTAr, lAzer 
e TrANQUIlIdAde. 

AProVeITe TUdo QUe 
UMA PIScINA coBerTA

de 25 M oferece.

MAiS LAZER, SEgURANçA E ExCLUSividAdE NO MELHOR dO SACOMã.



peRspecTiVa iLUsTRaDa Da QUaDRa pOLiespORTiVa nÃO OFiciaL

LAZeR

peRspecTiVa iLUsTRaDa Da piscina inFanTiL DescObeRTa

peRspecTiVa iLUsTRaDa Da chURRasQUeiRa gOURmeT cOm FORnO De pizza

ceNÁrIoS PerfeIToS PArA Você deSfrUTAr 
oS MelHoreS MoMeNToS coM A fAMÍlIA 

e oS AMIgoS.

MAiS LAZER, SEgURANçA E ExCLUSividAdE NO MELHOR dO SACOMã.
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impLanTaçÃO

1 Portaria

2 Acesso de veículos

3 Hall dos elevadores

4 Salão de festas

5 Salão de jogos adulto

Estar jogos6

Sala de ginástica7

Estar ginástica8

Sauna9

11 Brinquedoteca

Sala de descanso10

12 Salão de jogos juvenil

Praça juvenil13
Churrasqueira gourmet
com forno de pizza14

Play aventura15

Praça de leitura16

Playground coberto17

Spa coberto18

Piscina coberta com 25 m19

20 Piscina infantil descoberta

Deck molhado21

22 Solarium

23 Quadra poliesportiva
não oficial

QUAlIdAde de VIdA e lAzer PArA TodA 
A fAMÍlIA eM SeU clUBe PArTIcUlAr.

MAiS LAZER, SEgURANçA E ExCLUSividAdE NO MELHOR dO SACOMã.



(1) Churrasqueira, coifa e tampo são opcionais, não estão incluídos no memorial do apartamento.

o coNforTo e A exclUSIVIdAde dA SUÍTe e UM eSPAÇoSo lIVINg INTegrAdo Ao TerrAÇo coM cHUrrASQUeIrA.1

COnFORTO

pLanTa TipO DO apTO FinaL 1

peRspecTiVa iLUsTRaDa DO LiVing DO apTO FinaL 1

peRspecTiVa iLUsTRaDa DO TeRRaçO cOm chURRasQUeiRa1 DO apTO FinaL 1

67 M2

MAiS LAZER, SEgURANçA E ExCLUSividAdE NO MELHOR dO SACOMã.



(1) Churrasqueira, coifa e tampo são opcionais, não estão incluídos no memorial do apartamento.

A SUrPreeNdeNTe dIVISão de AMBIeNTeS e UM AMPlo TerrAÇo forMAM 
o eSPAÇo IdeAl PArA Você e SUA fAMÍlIA.

pLanTa TipO DO apTO FinaL 2

peRspecTiVa iLUsTRaDa DO LiVing DO apTO FinaL 2

peRspecTiVa iLUsTRaDa DO TeRRaçO cOm chURRasQUeiRa1 DO apTO FinaL 2

67 M2

MAiS LAZER, SEgURANçA E ExCLUSividAdE NO MELHOR dO SACOMã.

COnFORTO



ProsPeCÇÃo de oCuPanTes.

negoCiaÇÃo, elaboraÇÃo de ConTraTo e sua renovaÇÃo.

revisÃo de aluguel e renegoCiaÇÃo.

reloCaÇÃo ráPida eM Caso de desoCuPaÇÃo do iMÓvel.

venda, avaliaÇÃo e rePresenTaÇÃo de ProPrieTários

e inQuilinos.

assessoria de MerCado e assessoria JurÍdiCa esPeCializada.

aCoMPanHaMenTo e ConTrole do CuMPriMenTo das Cláusulas 

ConTraTuais de loCaÇÃo, de reForMas e eXeCuÇÃo de reParos 

no iMÓvel aTravés de CorPo TéCniCo e PresTadores de serviÇos 

PreviaMenTe CadasTrados.

(*) a aDminisTRaçÃO paTRimOniaL e Os seRViçOs paY peR Use esTÃO sUJeiTOs a apROVaçÃO 
na assembLeia De cOnDOmíniO. FORneciDOs peLa aDminisTRaDORa. FOTOs iLUsTRaTiVas.

UM NoVo JeITo de orgANIzAr SUA VIdA.
serviÇos Pay Per use*adMinisTraÇÃo PaTriMonial*

A vida moderna e agitada pede a comodidade dos serviços pay per use.

Um profissional que vai facilitar 
a sua vida, organizando 

desde suas compras e festas 
até sua agenda.

ConCierge

Limpeza diária realizada 
por uma equipe 

especializada.

Cleaner

Um portal na internet para 
você agendar serviços, 

dia e horário, de onde estiver  
e como preferir.

HigH-TeCH

Entrega e retirada 
de roupas para a 

lavanderia.

wasH
Seu pet com 
o tratamento especial 
que ele merece.

PeT

Personal trainer 
e toda a infraestrutura do 
Premiatto para você.

FiT

Agendamento de massagem 
para recarregar as energias.

Massage

delivery
Um posto para coleta 
e entrega com total praticidade 
e segurança.

Invista tranquilamente sem se preocupar com locatários, contratos e 
questões jurídicas. Uma empresa especializada em planejamento e 

administração condominial faz isso por você.

MAiS LAZER, SEgURANçA E ExCLUSividAdE NO MELHOR dO SACOMã.



PROJETO dE dECORAçãO
O projeto de arquitetura de interiores do empreendimento Premiatto Sacomã foi pensado para atender o público que 
valoriza o convívio em família. Seguindo esse conceito, a área social do apartamento contempla a integração dos 
ambientes de jantar, terraço gourmet e living, proporcionando aos moradores um espaço na proporção ideal para 
receber e desfrutar da área social com descontração e funcionalidade.

PROJETO ARQUiTETÔNiCO
viver no Premiatto Sacomã será um verdadeiro prazer. Prazer de desfrutar com a família de todo um conjunto de opções 
de lazer e entretenimento e de morar em um apartamento com planta moderna e planejada para proporcionar o 
máximo conforto e aproveitamento de espaço.

PROJETO PAiSAgÍSTiCO
Um bairro residencial de ruas tranquilas, a exclusividade de uma única torre, o projeto de paisagismo com áreas de estar 
e praças que se integram aos ambientes internos do térreo, além das áreas de lazer externo e esportes para todas as 
idades, com playground, churrasqueira, quadra, piscina coberta de 25 m, deck molhado e piscina infantil, que estimulam 
o convívio social e familiar, fazem do condomínio Premiatto Sacomã um lugar especial para se morar.

SOLidEZ, PONTUALidAdE E ALTO PAdRãO dE ACABAMENTO. 

Há 33 anos no mercado, com mais de 2,6 milhões de metros quadrados de área construída, 
96 empreendimentos lançados e 19.316 unidades, a EZTEC prioriza seus investimentos na obra,  
aplicando seu know-how em planejamento, gestão e controle de qualidade, de forma a proporcionar 
à equipe de engenharia as melhores condições para garantia da extrema qualidade e pontualidade  
em todas as obras. Nossa atuação é marcada pela responsabilidade administrativa, solidez financeira  
e preservação do caixa da companhia, fatores que asseguram a confiança dos parceiros, fornecedores,  
bancos e, principalmente, de nossos clientes. A EZTEC possui linhas de financiamento pré-aprovadas  
com as maiores instituições financeiras do país, que garantem a execução de todas as obras  
em andamento e de nossos futuros lançamentos.

seDe Da ezTec

INSTITUCIONAL

MAiS LAZER, SEgURANçA E ExCLUSividAdE NO MELHOR dO SACOMã.



MAIS QUAlIdAde de VIdA 
eM cAdA IMóVel coMercIAlIzAdo.

Como a melhor e mais capacitada house do mercado imobiliário de São Paulo, a  
Tec Vendas dedica-se, desde 2005, exclusivamente a comercializar os empreendimentos 
da EZTEC. São 50 empreendimentos, que totalizam 9.995 unidades e uma participação 
em vendas de mais de R$ 2,5 bilhões; sendo R$ 473 milhões somente em 2011. 
A Tec Vendas participa ativamente de todas as etapas de desenvolvimento do produto, desde 
a indicação dos melhores terrenos, comercialização e entrega dos imóveis, contribuindo com 
sua experiência em vendas para aprimorar os projetos existentes e assegurar os melhores 
resultados. A busca constante pela excelência no atendimento e satisfação do cliente criou 
um vínculo de confiança mútua que aumenta continuamente o percentual de comercialização 
sobre todas as unidades lançadas pela EZTEC. Esse sucesso reflete os esforços da  
Tec Vendas em oferecer mais qualidade de vida assegurando sempre o melhor para o cliente.

MAiS LAZER, SEgURANçA E ExCLUSividAdE NO MELHOR dO SACOMã.
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cROQUi De LOcaLizaçÃO sem escaLa

fIcHA TÉcNIcA
eNdereÇo: rUA ArroIo grANde, 531

BAIrro: SAcoMã

INcorPorAÇão: ezTec

coNSTrUÇão: ezTec

ProJeTo ArQUITeTÔNIco: ANdrÉ coMITre

ProJeTo PAISAgÍSTIco: JAKSoN dANTAS

ProJeTo de decorAÇão: MArcIA BrUNello

eSTIlo: clÁSSIco

Nº de TorreS: 1

Nº de UNIdAdeS Por ANdAr: 6

ÁreA PrIVATIVA: 67 M2

Nº de dorMITórIoS: 2 coM SUÍTe

Nº de PAVIMeNToS: 23 PAVIMeNToS TIPo,

TÉrreo, 2 PAVIMeNToS gArAgeM

Nº ToTAl de UNIdAdeS: 138

Nº de VAgAS: 1

Nº de eleVAdoreS: 3

ÁreA do TerreNo: 2.406,58 M2

r. arroio grande, 531 - saCoMÃ

www.ezTeC.CoM.br

inForMaÇÕes: 2083-1909

central de atendimento ezTec: al. Jauaperi, 299 - são paulo - sp - Fone: 5056-8308 - Diário 24 horas - www.eztec.com.br - cReci: 5677-J. premiatto 

Sacomã - Trento Incorporadora Ltda., CNPJ 09.158.901/0001-80. Memorial de Incorporação registrado junto ao 6º Cartório Oficial de Registro de Imóveis 

de São Paulo, sob nº 02 na matrícula 195.543, em 28/12/2012. As perspectivas e plantas são ilustrativas e possuem sugestão de decoração. Os 

móveis e utensílios são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As medidas são de face a face das paredes. MATERIAL PRELIMINAR 

eLabORaDO paRa TReinamenTO inTeRnO. sUJeiTO a aLTeRaçÕes. DiVULgaçÃO pROibiDa. manTenha a ciDaDe Limpa. nÃO JOgUe 

esTe impRessO em Vias púbLicas. impRessO em JaneiRO/2013.

Vendas, Realização e ConstruçãoFinanciamento:


