


SEU NOVO PORTO SEGURO,
COM A QUALIDADE EBM.

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

NOSSOS VALORES
Ética e transparência 
Excelência no que faz
Prudência
Espírito de dono 
Meritocracia
Educação e formação de pessoas

NOSSA CRENÇA
Prazer em fazer bem feito.
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39 
ANOS DE MERCADO

MAIS DE

690
COLABORADORES* 

MAIS DE 

2,7 MILHÕES
DE M2 CONSTRUÍDOS

MAIS DE 

15 MIL
UNIDADES ENTREGUES

MAIS DE

165
EMPREENDIMENTOS

ENTREGUES

7 ESTADOS
COM EMPREENDIMENTOS

ENTREGUES

*Número atualizado em setembro de 2019
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MAIS DE 

55 ANOS 
DE MERCADO

MILHARES
DE COLABORADORES

MAIS DE 

36 MIL
LARES 

ENTREGUES

16 ESTADOS E DF
COM EMPREENDIMENTOS ENTREGUES

A VIVAZ é uma marca do GRUPO CYRELA, que nasceu para 
construir o sonho da casa própria com o valor certo. União de 
esforços e ideias para juntar economia, qualidade e capricho.

4



O Minha Casa Minha Vida é o maior 
programa habitacional do Governo. 

Fontes: Ministério do Desenvolvimento Regional; Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) e Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).

RENDA CONJUNTA DE ATÉ 3 PESSOAS
 
USO DO FGTS

ENTRADA FACILITADA
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Um imóvel é uma grande conquista na vida  

de qualquer pessoa. Juntamos isso ao programa 

habitacional do Governo que virou sinônimo 

de casa própria, o Minha Casa Minha Vida, 

e batizamos nossa linha de produtos focada no 

público que mais cresce no mercado imobiliário.

Linha de residenciais
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Residenciais

Portfólio
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1º RESIDENCIAL 
DA LINHA VIDA

PRONTO 
PARA MORAR

100%
VENDIDO

R-3-201210
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FOTO REAL ACESSO SOCIALPROJETO ILUSTRADO ACESSO SOCIAL
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FOTO REAL PISCINAPROJETO ILUSTRADO PISCINA
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2º RESIDENCIAL
DA LINHA VIDA

Perspectiva artística da fachada. 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. R-5-323982.
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O PRÓXIMO SUCESSO DA LINHA VIDA
É UM RETORNO ÀS ORIGENS.
O NOVO LANÇAMENTO ACONTECE OUTRA VEZ
NO BAIRRO PLANEJADO NOVO ATLÂNTICO. 
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VIVA EM UMA MARÉ
DE FELICIDADE

COM
SUÍTE

13



LOCALIZAÇÃO 14



CONHEÇA A REGIÃO

Mapa ilustrativo sem escala.

O Vida Mar está no bairro planejado Novo Atlântico, ao lado do Parque Macambira Anicuns e muito próximo de supermercados, shopping, 
instituições de ensino e variado comércio.
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A 2 minutos  
do Parque Macambira Anicuns

A 2 minutos  
do Sesc Faiçalville

A 2 minutos  
da Avenida Rio Verde

A 5 minutos  
do Supermercado Atacadão

A 8 minutos  
do Buriti Shopping

Próximo a vários restaurantes  
e ótimas padarias

Perto de diversos  
hospitais referência

Muitas escolas nas proximidades, 
incluindo os tradicionais WR Júnior  
e o Colégio Jesus Maria José

Fácil acesso a bancos, postos  
de combustível, farmácias e 
academias
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BEM AO LADO DO PARQUE MACAMBIRA ANICUNS
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Extensa área verde  
com 76 mil m2 

Ideal para a prática de esportes  
ou apenas para relaxar

Pista de caminhada

Bicicletário
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Academia ao ar livre

2 estações de ginástica

2 parques de madeira  
para as crianças

Abriga instalações da Guarda 
Civil Metropolitana para maior 
segurança dos frequentadores
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A ALGUNS PASSOS DO SESC FAIÇALVILLE
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Muito mais do que um clube, o SESC FAIÇALVILLE é um centro de convivência que 
disponibiliza atividades diversas para todas as idades, além de prestação de serviços 
nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. 

SESC FAIÇALVILLE

Parque aquático

Quadras de Futebol

Quadras de Basquete

Quadras de Vôlei

Academia
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RESUMO DE 
DIFERENCIAIS
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Projeto de segurança

Lazer completo

Torre com elevadores

Uso do FGTS(1)

Entrada facilitada(2)

Até 2 vagas para garagem

(1) Sujeito às regras do FGTS. (2) O parcelamento da entrada está sujeito à aprovação de crédito do cliente e ao fluxo de pagamento negociado e aprovado com a SPE FAIÇALVILLE INCORPORAÇÃO 3 LTDA.
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O EMPREENDIMENTO 
EM RESUMO
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Nome do empreendimento: Condomínio Vida Mar

Número de torres: 2 (duas) torres residenciais

Localização: Avenida Independência, Rua F-63 e Rua F-62, Quadra 220, Lote 01/40 (parcial), Loteamento Faiçalville

Tipo de uso: Residencial

Área aproximada do terreno: 7.875 m2

Alvará de Construção: 000142/2019 emitido em: 29/03/2019

Registro de Incorporação: R-3-201210

Número de elevadores: 04 (quatro) elevadores, sendo 02 (dois) elevadores por torre

Número de pavimentos: 17 (dezessete) pavimentos, sendo: térreo + 16 (dezesseis) pavimentos tipo

Número de unidades autônomas: 268 (duzentos e sessenta e oito) unidades autônomas, 
sendo 134 (cento e trinta e quatro) unidades em cada torre, com área de 50,00 m2 cada.
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EQUIPE ISABEL JÁCOMO ARQUITETURA
 
 
Viver em áreas altas da cidade, é um privilégio. 
Bons ventos como a brisa do mar, bela paisagem, 
amplo horizonte... 

Este condomíno foi projetado dando ênfase às áreas 
de convívio social, sendo as mesmas uma extensão 
das áreas sociais dos apartamentos. O equilíbrio, de 
áreas abertas, de áreas verdes, de espaços de lazer,  
de espaços para atividades lúdicas infantis, próximo  
à uma praça e ao lado de um mall, com as 
atividades de comércio local, faz deste um complexo 
moderno e sustentável.

“

ARQUITETOS

“
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PERSPECTIVAS
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Perspectiva artística da fachada. 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.

FACHADA

VIDA MARCANTE
Com estética atemporal, a fachada é um

convite para mergulhar fundo e conhecer

melhor cada ambiente do residencial.
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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.

ACESSO SOCIAL

30



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.

RECEPÇÃO CALOROSA
Acesso social com porte-cochère que possibilita que veículos 
realizem embarque e desembarque em um espaço resguardado, 
além de dispor de 04 vagas de visitantes na entrada.

ACESSO SOCIAL
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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.

PISCINA
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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.

PARA LAVAR A ALMA
Piscina adulto com previsão de aquecimento,  
raia de 10 m e deck molhado.

PISCINA
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Perspectiva artística da churrasqueira. 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.

CHURRASQUEIRA
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Perspectiva artística da churrasqueira. 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 DAR ÁGUA NA BOCA
02 churrasqueiras distantes do Salão de Festas, 
possibilitando eventos simultâneos.

CHURRASQUEIRA
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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. 

BRINQUEDOTECA
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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. 

UM OCEANO DE BRINCADEIRAS
Brinquedoteca entregue equipada e decorada, 
proporcionando um ambiente agradável e estimulante 
para o desenvolvimento criativo da criança.

BRINQUEDOTECA
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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.

SALÃO DE FESTAS
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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.

FESTEJAR É SUA PRAIA
Para 40 pessoas, localizado próximo da brinquedoteca, o que 
proporciona maior conforto para os pais durante os eventos, 
além conter copa integrada com acesso independente. 

SALÃO DE FESTAS
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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.

FITNESS
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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.

MARÉ DE BEM ESTAR
Entregue decorado e com equipamentos  
para prática de musculação e ergometria.

FITNESS
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IMPLANTAÇÃO
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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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DIFERENCIAIS  
DE ÁREA COMUM
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Lazer completo entregue equipado 
e decorado

Áreas sociais estrategicamente 
planejadas para compor ambientes 
integrados

Guarita com banheiro privativo

Pulmão Social com passa-volumes

DIFERENCIAIS* DE ÁREA COMUM 

4 (quatro) vagas de visitantes 

Acesso social com espaço 
resguardado para embarque  
e desembarque 

Filtro coletivo localizado na entrada 
do recebimento da água da 
concessionária, que retira partículas 
e garante uma água mais limpa em 
todo o empreendimento 

*Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo do empreendimento.
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DIFERENCIAIS DE 
SUSTENTABILIDADE
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ECONOMIA DE ENERGIA 

• Sensores de presença no hall dos 
pavimentos, garagens e escadas de 
emergência

• Lâmpadas LED em todo o 
empreendimento(1)

DIFERENCIAIS* DE SUSTENTABILIDADE

ECONOMIA DE ÁGUA

• Bacia sanitária com caixa 
acoplada e sistema de duplo 
acionamento (vazão de 3 e 6 litros) 
proporcionando economia de água

*Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo do empreendimento. (1) Exceto em lâmpadas decorativas.
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DIFERENCIAIS  
DE SEGURANÇA
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Acesso social de pedestres 
com pulmão de segurança. 
Neste ambiente, os visitantes 
e prestadores de serviço se 
identificam e se cadastram antes  
de acessar o empreendimento

DIFERENCIAIS* DE SEGURANÇA

1 (um) passa-volumes no pulmão, 
que possibilita que o porteiro receba 
encomendas sem contato físico 
com o entregador, proporcionando 
mais segurança

Previsão para instalação de central 
de interfone na portaria para 
comunicação com os apartamentos

*Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo do empreendimento.
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PARCERIA COM UMA EMPRESA  
ESPECIALISTA EM SEGURANÇA CONDOMINIAL
Projeto de segurança com a TecnoSeg que contempla os seguintes itens:

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

Duplo monitoramento da central de alarme, via telefone e rádio. A central de alarme 
será entregue(1) 

01 (um) botão de pânico(2) para acionamento no caso de tentativas de invasão

Sistema de clausura: o pulmão será equipado com 02 (duas) fechaduras eletromagnéticas 
para garantir o sistema de clausura. Com este sistema o visitante adentra e fica retido até 
que sua identificação seja confirmada e antes de ter acesso à área interna do condomínio. 
Esse é um eficiente procedimento de segurança que se obtém com a instalação de um 
segundo portão consecutivo ao primeiro, que através de sistemas elétricos comuns, 
não pode ser aberto simultaneamente com o primeiro.
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*Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo do empreendimento. (1) O monitoramento será feito mediante contratação de empresa de monitoramento pelo condomínio com o aluguel do rádio. (2) Será entregue o equipamento, porém o funcionamento 
será mediante a contratação de empresa de monitoramento pelo condomínio.

PARCERIA COM UMA EMPRESA  
ESPECIALISTA EM SEGURANÇA CONDOMINIAL

Circuito interno de TV com 12 (doze) câmeras instaladas

Proteção perimetral com cerca elétrica

Portaria com um porteiro eletrônico para a simples comunicação com a Guarita

02 (dois) sensores magnéticos, 01 (um) no lixo e 01 (um) na central de gás 
no térreo para avisar quando a porta do ambiente estiver aberta

01 (um) controle de guarda(2) para impedir que o porteiro durma ou se ausente 
do prédio durante o serviço
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PLANTAS
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Planta referente ao apto. canto tipo finais 1 e 2 da torre AB  do 1° ao 16° pavimento. 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. 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. (1) Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo.

50M2*

QUARTOS
COM SUÍTE

Plantas inteligentes com melhor 
aproveitamento do espaço

Sistema de campainha completo e 
previsão de interfone

Banhos com paredes 100% 
revestidas em cerâmica

Cozinha com bancada inox

Previsão para ar-condicionado na suíte

Piso laminado nos quartos

Bancadas dos banheiros em granito

Torneira da cozinha com saída para filtro

Bacia sanitária com caixa acoplada e sistema de 
duplo acionamento (vazão de 3 e 6 litros)

Previsão para medição individual de 
água fria, energia e gás

DIFERENCIAIS(1):
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Planta referente ao apto. meio tipo finais 3 e 4 da torre AB do 1° ao 16° pavimento. 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. 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. (1) Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo.

50M2*

QUARTOS
COM SUÍTE Plantas inteligentes com melhor 

aproveitamento do espaço

Sistema de campainha completo e 
previsão de interfone

Banhos com paredes 100% 
revestidas em cerâmica

Cozinha com bancada inox

Previsão para ar-condicionado na suíte

Piso laminado nos quartos

Bancadas dos banheiros em granito

Torneira da cozinha com saída para filtro

Bacia sanitária com caixa acoplada e sistema de 
duplo acionamento (vazão de 3 e 6 litros)

Previsão para medição individual de 
água fria, energia e gás

DIFERENCIAIS(1):

54



Planta referente ao apto. meio tipo finais 3A e 4B da torre AB  do 1° ao 16° pavimento. 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. 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.

50M2*

QUARTOS
COM SUÍTE

PLANTA DO DECORADO
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DECORADO
56



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.

57



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.
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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.
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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.
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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.
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