


A QUALIDADE EBM CHEGA 
AGORA À AV. MILÃO

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.



38 
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



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.



RENDA CONJUNTA DE ATÉ 3 PESSOAS
 
USO DO FGTS

ENTRADA FACILITADA

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



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



1º RESIDENCIAL 
DA LINHA VIDA



Entregue no 1o semestre de 2020

Pronto para morar

Todas as unidades vendidas

98% dos contratos pelo MCMV



DEPOIS DO 
RESIDENCIAL VIDA SOL,  

VEM AÍ UM NOVO SUCESSO 
DA LINHA VIDA, PERTINHO 

DA AVENIDA MILÃO.





LOCALIZAÇÃO



VIVER BEM LOCALIZADO

O Vida Milão, novo residencial da linha VIDA, está ao lado da Avenida Milão, 
cercado de conveniências e pertinho de um parque ambiental.

Mapa ilustrativo sem escala



A 2 minutos do Parque Bernardo Élis (Macambira Anicuns)

A 3 minutos do Plaza D’oro Shopping

A 5 minutos do Assaí Atacadista

Próximo a vários restaurantes e ótimas padarias

Perto de diversos hospitais que são referência

Muitas escolas nas redondezas

Fácil acesso a bancos, postos de combustível, 
farmácias e academias



BEM AO LADO DO PARQUE 
MACAMBIRA ANICUNS

Extensa área verde com 76 mil m2 

Ideal para a prática de esportes
ou apenas para relaxar

Pista de caminhada

Pista de bicicleta

Foto real  do Parque Macambira Anicuns



Academia ao ar livre

02 estações de ginástica

02 parques de madeira
para as crianças

Instalações da Guarda Civil 
Metropolitana para maior 
segurança dos frequentadores

Foto real  do Parque Macambira Anicuns



DIFERENCIAIS



UM RESIDENCIAL ACESSÍVEL, 
MAS QUE NÃO ABRE MÃO DE NADA

O Vida Milão é um empreendimento pelo Minha Casa Minha Vida 
como só a EBM poderia fazer.

Até 2 vagas de garagem

Projeto de segurança

Lazer completo

Use seu FGTS(1)

Entrada facilitada(2)

Torre com elevadores

(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 131 BRASIL INCORPORAÇÃO LTDA.



O EMPREENDIMENTO 
EM RESUMO



Nome do empreendimento: Vida Milão.

Número de torres: 03 (três) torres residenciais.

Localização: Alameda das chácaras e área destinada à APM-4 (faixa de alargamento 
da alameda das chácaras), Área 1 (chácara 06A), Vila Luciana, Goiânia, Estado de Goiás.

Tipo de uso: Residencial.

Área do terreno: 10.265,61 m2. 

Alvará de construção: 00009/2020.

Registro de incorporação: R-5-323982.

Números de elevadores: 07 (sete) elevadores, sendo 02 (dois) elevadores por torre 
e 01 (um) elevador exclusivo para acesso as vagas do subsolo. 

Número de pavimentos: 18 (dezoito) pavimentos, sendo 01 (um) subsolo e em cada torre teremos: 
térreo + 16 (dezesseis) pavimentos tipo.

Número de unidades autônomas: 408 (quatrocentos e oito) unidades autônomas, sendo 136 (cento 
e trinta e seis) unidades em cada torre, distribuídas da seguinte forma:
           •   402 (quatrocentos e duas) unidades, com área de 50,00 m2

           •   06 (seis) unidades, com área de 36,24 m2



ARQUITETOS

Vida, vida nova, vida bem vivida, é o que 
este empreendimento vai possibilitar aos 
moradores, com seus espaços de lazer, 
de contemplação e de convivência.  
Com localização privilegiada, ao lado da 
Avenida Milão, faz desse projeto, um aliado 
da cidade, reduzindo a mobilidade urbana,  
pois é um bairro, que tem vida própria. 

Equipe Isabel Jácomo Arquitetura



PERSPECTIVAS
Perspectiva artística das fachadas. 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.



Perspectiva artística das fachadas. 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.

FACHADAS



Perspectiva artística das fachadas. 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.

Bem projetado
Com estética atemporal, a fachada é um 
convite para entrar e conhecer melhor cada 
ambiente do residencial.

FACHADAS



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



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.

Para receber bem
Acesso social com porte-cochère e
05 vagas de visitantes na entrada.

ACESSO SOCIAL



Perspectiva artística do playground. 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.

PLAYGROUND



Perspectiva artística do playground. 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.

As crianças vão brincar bastante
Playground ao ar livre, ao lado da Praça de Chegada, 
mas em um espaço reservado e independente.

PLAYGROUND



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



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

PISCINA



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



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.

Sabor de uma nova vida
02 churrasqueiras distantes do Salão 
de Festas, possibilitando eventos simultâneos.

CHURRASQUEIRA



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



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 brincadeira não acaba
Integrada ao Salão de Festas para conforto 
dos pais durante eventos.

BRINQUEDOTECA



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



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.

Você vai fazer a festa
Para 60 pessoas, integrado à Brinquedoteca e com 
copa integrada com acesso independente.

SALÃO DE FESTAS



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



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.

Para viver bem saudável
Entregue decorado e com equipamentos 
para prática de musculação e ergometria.

FITNESS



IMPLANTAÇÃO



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. Implantação referente a todas as fases do empreendimento. A 
entrega da área comum será feita de acordo com o faseamento apontado na imagem.
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DIFERENCIAIS DE 
ÁREA COMUM



DIFERENCIAIS* DE ÁREA COMUM

Lazer completo entregue equipado e decorado;

Áreas sociais planejadas para compor ambientes integrados;

Fitness decorado e equipado;

Brinquedoteca entregue equipada e integrada ao Salão de Festas;

Salão de Festas para 60 pessoas;

Copa localizada ao lado do Salão de Festas;

Playground ao ar livre;

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



DIFERENCIAIS* DE ÁREA COMUM

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

02 (duas) churrasqueiras; 

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

Guarita com banheiro privativo;

Pulmão Social e Pulmão de Serviço;

05 (cinco) vagas de visitantes;

Acesso social com espaço resguardado para embarque e desembarque;

Filtro coletivo que retira partículas e garante uma água mais limpa em
todo o empreendimento.



DIFERENCIAIS DE
SUSTENTABILIDADE



DIFERENCIAIS* DE SUSTENTABILIDADE

*Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo do empreendimento. (1) Exceto em lâmpadas decorativas.

ECONOMIA DE ENERGIA

- Lâmpadas LED em todo o empreendimento(1).

ECONOMIA DE ÁGUA

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



DIFERENCIAIS 
DE SEGURANÇA

Imagem meramente ilustrativa.



DIFERENCIAIS* DE SEGURANÇA

Acesso social de pedestres com pulmão de segurança; 

01 (um) passa-volumes no pulmão;

Previsão para instalação de central de interfone na portaria para 

comunicação com os apartamentos;

Serão 04 (quatro) fechaduras eletromagnéticas: 02 (duas) no pulmão de 

segurança e 02 (duas) no pulmão de serviço.

*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.



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

Duplo monitoramento da central de alarme, via telefone e rádio. 

A central de alarme será entregue(1); 

01 (um) botão de pânico(2) alertando imediatamente o socorro externo;

Circuito interno de TV com 12 (doze) câmeras instaladas: 01 (uma) em cada 

elevador social e 06 (seis) localizadas em locais estratégicos;



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

Proteção perimetral com cerca elétrica em alguns trechos:

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

02 (dois) sensores magnéticos: 01 (um) na central de gás e 01 (um) no lixo; 

01 (um) botão falha vigia, que deverá ser acionado, em um intervalo  

de tempo, para impedir que o porteiro durma ou se ausente do prédio  

durante o serviço.



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.

MEU APÊ, MINHA VIDA



PLANTAS
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.



2QUARTOS

49m2*

DIFERENCIAIS**:

Plantas inteligentes com melhor aproveitamento do espaço;

Previsão para ar-condicionado na suíte;

Bancadas dos banheiros em granito;

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

Piso laminado nos quartos;

Sistema de campainha completo e previsão para interfone;

Previsão para medição individual de água fria, 
energia e gás;

Torneira da cozinha com saída para filtro.

Cozinha com bancada inox;

Banhos com paredes 100% revestidas em cerâmica;

Planta referente ao apto. tipo final 1A e 2B da torre AB do 1º ao 16º 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.**Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo.
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VIDA MILÃO
MEMORIAL DESCRITIVO

Página 6 de 15
*A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com as exigências técnicas. As medidas internas podem sofrer
variações conforme legislação.

Térreo
Apartamento Final 1C e 2D - Torre CD
Cotas em Centímetros
Sem Escala

Térreo
Apartamento Final 1A e 2B - Torre AB
Cotas em Centímetros
Sem Escala

Térreo
Apartamento Final 1E e 2F - Torre EF
Cotas em Centímetros
Sem Escala



2QUARTOS

50m2*

DIFERENCIAIS**:

Plantas inteligentes com melhor aproveitamento do espaço;

Previsão para ar-condicionado na suíte;

Bancadas dos banheiros em granito;

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

Piso laminado nos quartos;

Sistema de campainha completo e previsão para interfone;

Previsão para medição individual de água fria, 
energia e gás;

Torneira da cozinha com saída para filtro.

Cozinha com bancada inox;

Banhos com paredes 100% revestidas em cerâmica;

Planta referente ao apto. tipo final 3A e 4B da torre AB do 1º ao 16º 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.**Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo.

COM SUÍTE



2QUARTOS

50m2*

Planta referente ao apto. tipo final 3A e 4B da torre AB do 1º ao 16º 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. Sugestão de personalização sujeita a custo adicional, viabilidade técnica e ao cronograma da obra.

COM SUÍTE
PLANTA DECORADO
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