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COMO VOCÊ

DESEJA
Você tem muitos desejos. Você deseja tranquilidade no seu dia a dia.

O

Deseja segurança para sua família. Deseja conforto na sua rotina.

T

Principalmente, deseja viver bem. Seu desejo é uma ordem.

I

A EBM apresenta seu novo lançamento, um empreendimento

C

E

moderno, em um dos setores maisa tradicionais da cidade.

O

N

Um projeto com os diferenciais que você procura.

C

Wish Coimbra. Como você deseja.

2

QUARTOS
59 m 2*

3

QUARTOS
79 m 2*

*Medidas aproximadas, incluindo laje técnica e escaninho.
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FOTO AÉREA DA REGIÃO

Ç
A
L

supermercados, parques e escolas.

C

é ter um dia a dia mais prático. Aqui você estará perto de

O

Realize o seu desejo por comodidade. Viver no Setor Coimbra

A

L

I

Z

P R AT I C I D A D E

Ã

O

D ESEJO POR

A localização está cercada de conveniências,
sem abrir mão da tranquilidade que o setor oferece.
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Mais de 10 instituições de ensino entre

Lago das Rosas.

Colégios e Faculdades.

A 3 minutos do centro comercial do Setor

Próximo a 4 hipermercados:

Campinas.

Hipermoreira, Extra Hipermercado,

Ç

Ã

O

A 5 minutos do Zoológico de Goiânia e Parque

A

Supermercado Pró-Brazilian e Bretas.

Z

A 5 minutos da Praça Walter Santos.
principais bancos.

Mais de 10 Hospitais e Clínicas renomadas

Fácil acesso a algumas das maiores academias

na cidade como o Hospital Materno Infantil,

de Goiânia.

C

A

L

8 Restaurantes e 3 Padarias e Lanchonetes.

I

Próximo de agências bancárias dos

L

O

Hospital do Rim e Centro Médico Samaritano.

Mapa ilustrativo sem escala.
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PQ. LAGO DAS ROSAS

Ã
A

cidade. O Lago das Rosas é o parque mais antigo de Goiânia e

L

Você vai viver próximo de um dos principais cartões-postais da

I

Z

A

Ç

DESEJA DA

O

NAT UREZA

L

caminhada, mirante, parque infantil e estação de ginástica.

O

C

abriga o zoológico. Também possui extensa área verde, pista de

9

D ESEJO D E

E

Isabel Jácomo e arquitetos

T

O

VIVER BEM

O

ARQUITETURA, DECORAÇÃO, INTERIORES E PAISAGISMO

R

conforto e sofisticação proporciona ambientes acolhedores

J

O Wish Coimbra tem um projeto moderno. A junção entre

P

com interiores coloridos e decoração contemporânea, que
contrastam com o estilo urbano do empreendimento.

Arquitetura contemporânea, com ares modernistas no elemento
de fachada pré-moldado, “cobogó”.
Nas áreas comuns, transmite um efeito de luz e sombra que veste
a arquitetura de interiores, mudando o desenho a cada hora do dia.
A cor densa destes elementos deixa o edifício com um vigor singular,
com modernidade e jovialidade.
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LOBBY
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ACESSO SOCIAL

D ESEJADO

COMO POUCOS

O Acesso é ricamente arborizado e também possui uma
baia de acomodação de veículos ao lado da garagem para
maior conforto dos moradores/visitantes.

Perspectiva artística do acesso social. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A locação de elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa 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.

SOFIS TICAÇÃO

ALM EJADA

Ambiente sofisticado para recepcionar moradores
e convidados, o Lobby tem objetos de decoração
e acabamentos sofisticados.

Perspectiva artística do lobby. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A locação de elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa 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.
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BRINQUEDOTECA
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PISCINA/DECK MOLHADO

VONTAD E D E

MERGULHAR

Piscina adulto com raia de 12 m, previsão de
aquecimento e deck molhado.

Perspectiva artística da piscina. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A locação de elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa 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.

D ESEJO D E

BRINCAR

Integrada com varanda infantil, equipada, decorada
e próxima ao Salão de Festas para conforto dos pais
durante eventos.

Perspectiva artística da brinquedoteca. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A locação de elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa
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.
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VARANDA GOURMET
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SALÃO DE JOGOS

A DIVER SÃO QUE

VOCÊ DESEJA

Aqui você já ganhou. O Salão de Jogos será
entregue equipado e decorado, com videogame
e outros itens de entretenimento.

Perspectiva artística do salão de jogos. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A locação de elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa 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.

PARA QUEM D ESEJA

RECEBER

A Varanda Gourmet terá uma churrasqueira a carvão.
O espaço descontraído e agradável é ideal para receber
os amigos.

Perspectiva artística da varanda gourmet. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A locação de elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. A vegetação que compõe o paisagismo
retratado nessa 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.
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SALÃO DE FESTAS
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LOUNGE

INSPIRE QUALIDAD E

DE VIDA

O Lounge faz a conexão entre diferentes
ambientes e permite integração e melhor
aproveitamento da área comum.

Perspectiva artística do lounge. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A locação de elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa 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.

REALIZE SEUS

DESEJOS

Espaço com ar-condicionado e próximo à Brinquedoteca.
Possui também copa integrada com acesso
independente.

Perspectiva artística do salão de festas. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A locação de elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. A vegetação que compõe o paisagismo retratado
nessa 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.
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BICICLETÁRIO
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FITNESS

SAÚD E

DESEJADA

Academia entregue com ar-condicionado,
decorada e equipada para prática de
musculação e ergometria.

Perspectiva artística do fitness. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A locação de elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa 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.

VONTAD E D E

PEDAL AR

Para se divertir ou simplesmente se locomover,
conte com o bicicletário. Será entregue com
5 bicicletas e equipamentos de manutenção.

Perspectiva artística do bicicletário. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A locação de elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas.
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REALIZADO

L

O seu desejo de viver bem vai se tornar realidade.

P

O Wish Coimbra tem espaços privativos que priorizam

I

M

o conforto da sua família, com plantas inteligentes
que trazem integração aos ambientes.

Imagem meramente ilustrativa.
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RUA 254

IMPLANTAÇÃO

11

Vaga de visitante PCD

2

Elevador social A

12

Central de gás

3

Elevador de serviço

13

Hidrômetro

4

Elevador social B

14

Lixo

5

Praça de chegada

15

Copa

6

Pulmão social

16

Sala do síndico

7

Guarita

17

DML

8

Pulmão de serviço

18

WC PCD

9

Bicicletário

19

WC

Ã

Lobby

T
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A
L
P
2

3

Vaga de visitante
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Sala de medição

16

4

17
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19
20

1
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I M P L A N TA Ç Ã O
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1
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TÉRREO

5

14
6

7

9

8
11

12

10
13

RUA 250
Implantação artística do térreo. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A locação de elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa 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.
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RUA 254

RUA 254

IMPLANTAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

2 º PAV I M E N TO

Ç

Ã

O

1 º PAV I M E N TO

9

Lounge

12

Hall Ala A

5

WC PCD

13

Elevador social A

6

WC

14

Elevador de serviço

7

Varanda Infantil

15

Elevador social B

A

O

4

N

T

Copa

10

5

1

L

Elevador social B

8

Hall Ala A

8

5

6

7

9

2

Hall Ala B

4

1
2

P

8

11

6

3

Brinquedoteca

16

9

Hall Ala B

3

11

4

12
13

14

15

16

2

3

M

7

Solarium

Ã

Elevador de serviço

3

Ç

6

Varanda Gourmet

A

Elevador social A

10

T

5

Deck molhado

N

Fitness

2

A

4

Salão de Festas

L

Floreira

9

P

3

Piscina

M

2

WC PCD

1

I

Salão de Jogos

A

1

7
5

8

6

I

3

RUA 250
Implantação artística do 1º pavimento. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A locação de elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa 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

RUA 250
Implantação artística do 2º pavimento. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A locação de elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa 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.
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N O A P A R TA M E N T O

LIS T*

Fechadura digital acionada por senha eletrônica,
instalada na porta dos apartamentos, dispensando
o uso de chaves

Garagem com sinalização e pintura diferenciada

Acesso de veículos com sensor para tags(1)
de liberação automática, dispensando controle
para o portão

Bicicletário entregue com 5 bicicletas
e equipamentos de manutenção

W

Tomada USB em todos os quartos

I

S

H

Previsão de ponto no teto do hall do apartamento
para otimização da distribuição de sinal Wi-Fi

L

I

S

01 churrasqueira ecológica por apartamento que possui baixa
emissão de fumaça. Para o morador, mais conforto e sabor.
Para o meio ambiente, menos poluição

WISH

T

CHURRASQUEIRA A CARVÃO

Filtro coletivo localizado na entrada
do empreendimento

Imagemmeramente
meramenteilustrativa.
ilustrativa.
Imagem

*Todos os diferenciais serão entregues conforme o memorial descritivo do empreendimento. (1) As tags deverão ser adquiridas pelos proprietários.
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DIFERENCIAIS* D E

DIFERENCIAIS* D E

A P A R TA M E N T O

ÁREA COMUM

Laje técnica, para instalação das condensadoras
de ar-condicionado, localizada distante
dos quartos

Área comum com projeto de interiores entregue
equipada e decorada

Filtro coletivo localizado na entrada
do empreendimento

Banhos 100% revestidos, com bancada em
mármore e bacia sanitária com caixa acoplada
e sistema de duplo acionamento (vazão de 3 e 6
litros) proporcionando economia de água

Porcelanato 60x60 cm polido na sala, quartos,
cozinha, hall e porcelanato 60x60 cm natural
na laje técnica e área de serviço

A guarita e a sala do síndico serão entregues
com ar-condicionado

02 vagas de visitantes na entrada
do empreendimento

Cozinha com bancada em granito

Janelas com veneziana integrada nos quartos,
que permite maior ventilação, iluminação
e melhor conforto acústico

Previsão para medição individual de água,
gás e energia

*Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo do empreendimento.

Pontos de TV em todos os quartos
e sala estar/jantar

Economia de energia:
• Sensores de presença no hall dos pavimentos
e nas garagens
• Lâmpadas LED em todo o empreendimento

*Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo do empreendimento.

Economia de água:
• Bacia sanitária com caixa acoplada e sistema de duplo
acionamento (vazão de 3 e 6 litros)
• Torneira com fechamento automático nos lavatórios
área comum social
• Irrigação automatizada nos jardins

D

I
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Infraestrutura para ar-condicionado (tubulação de
dreno e tubulação elétrica guiada) em todos
os dormitórios e sala
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DIFERENCIAIS* D E

TECN OLOGIA E SERVIÇOS

SEGURANÇA

TECNOSEG

O SISTEMA DE SEGURANÇA DO EMPREENDIMENTO CONTEMPLA OS SEGUINTES ITENS:

A

Circuito interno de TV com gravação digital e colorida de
imagens: serão entregues 07 (sete) câmeras no condomínio
em pontos estratégicos, 01 (uma) microcâmera em cada
elevador e previsão para pontos futuros

01 (um) acesso/saída de veículos com dimensão
para 2 (dois) carros

*Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo do empreendimento. (1) As tags deverão ser adquiridas pelos proprietários.

01 (um) controle de acesso no Fitness.
Somente pessoas cadastradas terão acesso
01 (uma) unidade de botão de pânico(2) para acionamento no caso
de tentativas de invasão. O acionamento alerta imediatamente
a empresa de segurança que tomará as medidas cabíveis para
a resolução do problema

N
E
E

01 (um) sensor magnético na central de gás e 01 (um)
sensor magnético na porta de acesso do lixo para avisar
quando a porta do ambiente estiver aberta ou alertar
contra invasores

F

Previsão para Portaria Remota (1). Sistema de segurança controlado
a distância. Além da presença do porteiro, a guarita do condomínio
pode ser monitorada 24h pela central da empresa de segurança
através do acesso remoto às câmeras da portaria, ao cadastramento
de biometria, ao dispositivo que libera a abertura e fechamento
de fechaduras eletromagnéticas e fotos digitalizadas

I

Acesso de veículos com sensor para tags(1)
de liberação automática, dispensando controle
para o portão

D

02 (dois) passa-volumes, sendo 01 (um)
no pulmão social e 01 (um) no pulmão de serviço

Duplo monitoramento da central de alarme, via telefone/
celular e GPRS ou rádio. A central de alarme e GPRS serão
entregues (1)

R

Controle de acesso com fotos digitalizadas: será entregue com 01
(um) computador, software de controle de acesso e microcâmera
digital, para controlar o acesso de moradores, visitantes
ou prestadores de serviço

C

I

03 (três) fechaduras eletromagnéticas e 03 (três) controles de acesso no pulmão social
e 02 (duas) fechaduras eletromagnéticas e 02 (dois) controles de acesso no pulmão de serviço

Proteção perimetral com sensores ativos monitorados
24 horas

I

S

Segurança levada a sério.

CONTRATO DE PARCERIA COM A TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, PARA DESENVOLVIMENTO
DE PROJETO DE SEGURANÇA, QUE CONTEMPLA OS SEGUINTES ITENS:*

01 (um) controle de guarda (2) para impedir que o porteiro durma
ou se ausente do prédio durante o serviço. O controle é monitorado
pela empresa de segurança e é feito através de controle eletrônico.
O porteiro é obrigado a acionar um dispositivo em determinado
espaço de tempo. Caso o porteiro não acione o dispositivo,
a empresa de segurança entrará em contato solicitando uma senha,
através desta saberá se o porteiro deixou de acionar o dispositivo
ou se foi rendido

*Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo do empreendimento. (1) O monitoramento será feito mediante contratação de empresa de monitoramento pelo condomínio. (2) Será entregue o equipamento, porém o funcionamento será mediante a contratação de empresa de monitoramento pelo condomínio.
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APARTAMENTO DECORADO

D

O

DECOR ADO
D

E

C

O

R

A

DECORAÇÃO E INTERIORES DO DECORADO:

Ana Maria Miller e Tainá Torres

Foto do apartamento decorado. Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas.
Sugestão de personalização sujeita a custo adicional, viabilidade técnica e ao cronograma da obra.
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2

QUARTOS
59 m 2*

DIFERENCIAIS**:
• Piso em porcelanato 60x60 cm polido na sala, quartos,
cozinha, hall e porcelanato 60x60 cm natural na laje
técnica e área de serviço
• Previsão para medição individual de água, gás e energia
• Previsão de ponto para otimização do Wi-Fi no hall dos
quartos

• Tomadas USB em todos os quartos
• Infraestrutura para ar-condicionado (tubulação
de dreno e tubulação elétrica guiada) em todos
os dormitórios e sala

3

QUARTOS
79 m 2*

Fechadura digital
acionada por
meio de senha
eletrônica,
instalada na porta
dos apartamentos,
dispensando o uso
de chaves

• Tomadas USB em todos os quartos
• Infraestrutura para ar-condicionado (tubulação
de dreno e tubulação elétrica guiada) em todos
os dormitórios e sala

Fechadura digital
acionada por meio
de senha eletrônica,
instalada na porta
dos apartamentos,
dispensando o uso
de chaves

Pontos de TV
em todos os
quartos e sala
estar/jantar

S

Pontos de TV
em todos os
quartos e sala
estar/jantar

DIFERENCIAIS**:
• Piso em porcelanato 60x60 cm polido na sala, quartos,
cozinha, hall e porcelanato 60x60 cm natural na laje
técnica e área de serviço
• Previsão para medição individual de água, gás e energia
• Previsão de ponto para otimização do Wi-Fi no hall dos
quartos

Churrasqueira
a carvão que
possui baixa
emissão de
fumaça

Churrasqueira
a carvão que
possui baixa
emissão de
fumaça

Janelas com veneziana
de enrolar integrada
nos quartos,
que permite maior
ventilação, iluminação
e melhor conforto
Laje técnica, para condensadoras
de ar-condicionado

Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. *Área privativa aproximada composta por área privativa do apartamento
+ área privativa do escaninho (quando houver). Mais informações, vide quadro de áreas. Na área privativa indicada acima não estão incluídas as áreas das vagas de garagem. As medidas internas dos ambientes apresentadas na planta acima são aproximadas e poderão sofrer variações conforme legislação. Mais informações, vide memorial
descritivo e convenção de condomínio. **Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo.

Janelas com veneziana
de enrolar integrada
nos quartos, que permite
maior ventilação, iluminação
e melhor conforto

N
A

Cozinha com
bancada em
granito

L

Cozinha com
bancada em
granito

Open living.
Integração de
sala e cozinha

Banhos 100%
revestidos,
com bancada em
mármore e bacia
sanitária com caixa
acoplada e sistema
de duplo acionamento
(vazão de 3 e 6 litros)
proporcionando
economia de água

P

Open living.
Integração de
sala e cozinha

T

A

Banhos 100%
revestidos, com
bancada em mármore
e bacia sanitária
com caixa acoplada
e sistema de duplo
acionamento (vazão
de 3 e 6 litros)
proporcionando
economia de água

Laje técnica,
para condensadoras
de ar-condicionado

Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. *Área privativa aproximada composta por área privativa do apartamento
+ área privativa do escaninho (quando houver). Mais informações, vide quadro de áreas. Na área privativa indicada acima não estão incluídas as áreas das vagas de garagem. As medidas internas dos ambientes apresentadas na planta acima são aproximadas e poderão sofrer variações conforme legislação. Mais informações, vide memorial
descritivo e convenção de condomínio.**Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo.
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PRAZER EM SER COMPLETA
A EBM é uma empresa do setor imobiliário com 38 anos de história e mais de 165 empreendimentos
entregues no Brasil. Atua desde a concepção e desenvolvimento até a comercialização e gestão
de negócios imobiliários nas suas mais diversas modalidades. Uma empresa completa, com três
unidades de negócios e o compromisso em fazer bem feito.

NOSSA MISSÃO

NOSSA CRENÇA

NOSSOS VALORES

Criar verdadeiros sucessos
imobiliários, que trazem novos
referenciais para o mercado.

Prazer em fazer bem feito.

Ética e transparência / Excelência
no que faz / Prudência / Espírito de dono /
Meritocracia / Educação e formação de pessoas.

PROPRIEDADES

INCORPORAÇÕES

URBANISMO

É a unidade de negócios focada na
concepção, desenvolvimento e gestão
de centros comerciais para locação,
além do foco em negócios de salas
em empreendimentos comerciais.

É a unidade de negócios focada na concepção,
desenvolvimento e gestão de negócios imobiliários
de incorporação, como edificações residenciais,
comerciais, hoteleiras e condomínios horizontais
de casas. Para a execução das obras, a EBM conta
com a Construtora Surya. Para a comercialização,
com a Unire Coordenação Imobiliária.

É a unidade de negócios da EBM em parceria
com a loteadora Água Santa, denominada
EA3, focada na concepção, desenvolvimento
e gestão de loteamento e condomínios
fechados de lotes.

MAIS DE

MAIS DE

15 MIL

2,7 MILHÕES

38
ANOS DE MERCADO

7
ESTADOS
COM EMPREENDIMENTOS ENTREGUES

MAIS DE

MAIS DE

UNIDADES ENTREGUES

DE M2 CONSTRUÍDOS

165

690

EMPREENDIMENTOS ENTREGUES
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COLABORADORES

Números atualizados em setembro de 2019.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

A EBM ENTREGA O QUE PROMETE

Além da qualidade de vida dentro de seus empreendimentos, a EBM leva mais bem-estar para toda a sociedade.
Aqui, valorizamos a educação, incentivamos o voluntariado e financiamos ações em ONGs.

Os empreendimentos são entregues equipados e decorados,
seguindo o projeto original com a máxima semelhança possível.

ALGUNS PROJETOS SOCIAIS DA EBM

PERSPECTIVA DA PISCINA NA COBERTURA

PERSPECTIVA DA PISCINA COBERTA

UNIVERSIDADE
CORPORATIVA
EBM
Treinamentos ministrados por colaboradores com
o objetivo de compartilhar conhecimentos
entre os profissionais.

Treinamentos ministrados pelo Comitê de Responsabilidade
Social da EBM. O programa busca o desenvolvimento pessoal
e profissional das equipes de obras.

A EBM assiste instituições educacionais e direciona verba
do Pilar Social para realizar benfeitorias nessas instituições.

PA R A C A D A
UNIDADE
VENDIDA

A E B M D O A AT É
R $ 2 0 0 , 0 0 PA R A
UMA INSTITUIÇÃO
ASSISTENCIAL

EM 2018, FORAM MAIS DE R$ 43 MIL EM DOAÇÕES.
NO 1º SEMESTRE DE 2019, O TOTAL DOADO FOI DE R$ 23 MIL.

NATAL MAIS FELIZ
Gincana interna para arrecadar alimentos
e brinquedos para creches de Goiânia,
beneficiando várias instituições anualmente.

FOTO REAL DA PISCINA NA COBERTURA
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FOTO REAL DA PISCINA COBERTA
43

Impresso em novembro de 2019.

REALIZAÇÃO:

www.ebm.com.br/wishcoimbra

R-2-341.672.
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