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More beM. ViVa beM.
A EBM tem 35 anos de mercado, mais de 155 empreendimentos entregues e mais de 2,5 milhões de m2 construídos 
em 16 cidades nos estados de Goiás, Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. A experiência, o portfólio 
e a satisfação de clientes colocaram a EBM entre as maiores do mercado imobiliário. 

Já consagrada, principalmente em Goiânia, pelos seus empreendimentos residenciais e comerciais de alto 
e altíssimo padrão, em 2011 a EBM ampliou seu leque de atuação com produtos imobiliários de médio padrão. 

A ideia é compartilhar a experiência e o rigor técnico que fizeram o sucesso no mercado de luxo, de uma maneira 
mais simples. É a melhor opção para quem quer começar uma nova etapa da vida, adquirindo seu primeiro imóvel 
ou um imóvel melhor, seja para morar ou investir. Apartamentos bem feitos, bem localizados, bem simples de pagar.

É com um empreendimento assim que a EBM tem o prazer de chegar em Anápolis. Para você morar e viver bem.

EBM. PrAzEr EM vivEr BEM.
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UM lUgar para cUltiVar 
a qUalidade de Vida.
Assim é o residencial Garden, o primeiro empreendimento EBM em Anápolis. inspirado nos mais 
belos jardins, cada detalhe nele foi pensado para você viver em harmonia com a natureza,  
com a cidade e com sua família.

Dos caminhos de pedra que convidam para um passeio sereno, veio a escolha de uma localização 
com acesso fácil. Da fonte de água refrescante, a ideia de oferecer lazer completo. E das plantas 
com suas folhas, flores e cores, o desejo de estar em contato com a natureza e ter um parque 
ambiental bem ao lado.

Tudo naturalmente integrado para fazer do seu novo endereço um jardim particular.
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a ebM 
cHegoU
eM aNÁpoliS.
Cidade Jardim. Um bairro que traz  
a essência da natureza no nome 
e a valorização no seu horizonte.  
Em crescente expansão, o Cidade Jardim 
fica a poucos metros de distância 
de importantes avenidas de Anápolis, 
ao lado do Parque Ambiental José 
Crispim ramos, próximo de shoppings, 
supermercados, instituições de ensino 
e com fácil acesso ao centro da cidade.

rESiDEnCiAl GArDEn
ruA F, CiDADE JArDiM.
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foto aérea da região
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o Verde Vai Ser SeU ViZiNHo.
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Você vai viver ao lado de uma ampla área verde, o Parque Ambiental José Crispim Ramos. E esse é apenas um dos vizinhos 
que vão facilitar e valorizar a sua rotina. Você terá toda uma gama de serviços e comércio a poucos minutos de distância.

UNieVaNgÉlica 7
minutos

rio VerMelHo
SUperMercadoS

8
minutos

FacUldade 
aNHaNgUera

1
minuto

4
minutos

braSil parK SHoppiNg 4
minutos

SUperMercado bretaS
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UM coNdoMíNio 
NatUralMeNte iNtegrado.
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FAChADA

10 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.



a Vida Mora aqUi.

ACESSO SOCiAl

11
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.
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de portÕeS
abertoS
para Você.
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PrAçA FlOrES

Perspectiva artística da praça flores. 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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tErrAçO FEStAS

Perspectiva artística do terraço 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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PiSCinA ADultO / inFAntil

14 Perspectiva artística da piscina adulto e piscina infantil. 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.



UM lUgar
cHeio de
Vida.

FitnESS

15Perspectiva 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. 
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PlAyGrOunD

16 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.



para qUeM 
eStÁ Na Flor 
da idade.
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BrinQuEDOtECA BABy

17Perspectiva artística da brinquedoteca baby. 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.



FloreS e 
laZer. qUaNto 
MaiS MelHor. 

BrinQuEDOtECA KiDS

18 Perspectiva artística da brinquedoteca kids. 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.



SAlãO DE JOGOS

Residencial Naturalmente Integrado

19Perspectiva 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. 



GOurMEt Grill

20 Perspectiva artística da gourmet grill. 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.



SEMEANDO ALEGRIA
E COLHENDO AMIZADES.

QuADrA rECrEAtivA

21
Perspectiva artística da quadra recreativa. 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

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.



PARA COMEMORAR
SUAS PRIMAVERAS.
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ESPAçO GOurMEt

Perspectiva artística do espaço 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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o JardiM
doS SoNHoS:

Em um terreno de 6.825 m², 
tudo no residencial Garden é integrado:
conforto com lazer, segurança 
com diferenciais únicos e qualidade 
de vida com baixa taxa de condomínio. 
São duas torres residenciais e área 
de lazer completa.

MaiS  de 6 Mil M2²

1. Port-Cochère

2. Pulmão Social

3. Pulmão Serviço

4. Guarita

5. Praça Flores

6. lobby torre lírio

7. Administração

8. Brinquedoteca Baby

9. lobby torre ipê

10. Churrasqueira

11. Praça Churrasqueira

12. Praça Pitangas

13. Quadra recreativa

14. Gourmet Grill

15. Salão de Festas

16. Copa

17. W.C.s Masculino e Feminino

18. terraço Festas

19. W.C.s Masculino e Feminino

20. Espaço Gourmet

21. Salão de Jogos

22. Playground 

23. Acesso Garagem

24. Fitness

25. W.C. P.n.E.

26. vestiário Masculino

27. vestiário Feminino

28. lobby torre tulipa

29. Brinquedoteca Kids

30. Sala de Estudos

31. lobby torre Orquídea

32. Ducha

33. Deck infantil

34. Piscina infantil

35. Deck Molhado

36. Piscina Adulto

37. Solarium

38. Acesso de veículos

24 Implantação artística do térreo/lazer. 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.
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diFereNciaiS.
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detalHeS NatUralMeNte diFereNciadoS. 
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diFereNciaiS de arqUitetUra
O projeto do Residencial Garden tem nomes que valorizam muito o empreendimento.
A arquitetura é assinada por isabel Jácomo, arquiteta reconhecida em todo o país. 
O paisagismo é de Martha Gavião, profissional experiente e renomada em todo Brasil. 
A decoração de interiores, criativa e detalhista, ficou por conta do escritório Tolentino 
Arquitetura e Interiores. Finalizando, o apartamento decorado é um projeto da arquiteta 
Ana Maria Miller, que trouxe soluções práticas e inteligentes.

diFereNciaiS  de SUSteNtabilidade(1)

ECOnOMiA DE ÁGuA E EnErGiA
As torneiras dos lavatórios dos W.C.s 
sociais do lazer serão entregues com 
fechamento automático.

lâmpadas frias nos pavimentos 
de garagens, proporcionando 
eficiência e economia.

ArQuitEturA

DECOrADO

PAiSAGiSMO

intEriOrES



diFereNciaiS de ÁreaS coMUNS(1)

Espaço gourmet com churrasqueira Fitness equipado e decorado

Praças internas de convívio

01 quiosque com churrasqueira 
independente

Piscina adulto independente 
da piscina infantil

29Perspectivas artísticas do terraço festas, das piscinas, do acesso social e da brinquedoteca baby. Imagens meramente ilustrativas. 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 nessas imagens 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. (1) Todos os diferenciais 
serão entregues conforme memorial descritivo do empreendimento.

todos os ambientes de área 
comum serão entregues com 
móveis e equipamentos conforme 
o memorial descritivo. Essa é mais 
uma vantagem de adquirir um 
empreendimento EBM: nada de 
custos extras e rateios entre
os moradores para equipar o lazer.

A piscina adulto com raia de 20 
metros é isolada da piscina infantil, 
trazendo mais segurança às 
crianças. Juntas formam um parque 
aquático para todos se divertirem 
e ninguém se preocupar.

Ambiente reservado para as crianças 
pequeninas. As mais crescidas terão 
outro ambiente, a brinquedoteca 
kids; e os adolescentes vão se divertir 
no salão de jogos. São 3 ambientes 
com atrações mais adequadas para 
cada faixa etária.

ÁrEA COMuM 
EntrEGuE EQuiPADA
E DECOrADA

ACESSO
lOCAl ArBOrizADO

PArQuE
AQuÁtiCO

BrinQuEDOtECA 
BABy

A entrada do novo residencial EBM 
tem port-cochère para facilitar 
o embarque/desembarque e 
portão de segurança para dar 
mais tranquilidade aos moradores. 
O ambiente terá exuberante 
paisagismo da renomada arquiteta  
Martha Gavião.



diFereNciaiS de SegUraNça(1)

Software de controle de 
acesso, para identificação 
dos moradores, visitantes 
e prestadores de serviços
por meio de um controle 
de fotos digitalizadas.

Sistema de televisão 
com instalação 
de câmeras em 
pontos estratégicos 
do condomínio.

O empreendimento será protegido 
em pontos estratégicos com sistema 
de infravermelho de duplo feixe. 
O sistema funciona por meio da detecção 
de invasão nos muros de divisa e sob 
as platibandas do empreendimento, 
alertando simultaneamente a portaria 
e a central de monitoramento sobre  
o perigo iminente.

Quando acionado, uma equipe tática 
da tECnOSEG, altamente treinada, 
será imediatamente enviada ao local 
para o suporte de segurança necessário.

COntrOlE DE 
ACESSO COM FOtOS 
DiGitAlizADAS nAS 
DuAS POrtAriAS

PrEviSãO PArA 
CirCuitO intErnO 
DE CÂMErAS

PrOtEçãO PEriMEtrAl 
MOnitOrADA 24 hOrAS

BOtãO DE EMErGÊnCiA 
nA GuAritA

30 Imagem meramente ilustrativa. (1) Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo do empreendimento. Mediante contratação do serviço pelo condomínio.



Esses ambientes serão acessados 
pela área externa do condomínio 
e, quando utilizados, o porteiro 
será alertado imediatamente.

Sistema “Supervisor de ronda”, 
que o vigilante terá que acionar 
em intervalos de tempo 
pré-definidos, garantindo 
com isso que ele fará a ronda.

Permite a transferência de 
volumes, evitando assim o contato 
físico entre entregador e porteiro.

Os pulmões de serviço e social serão 
equipados com duas fechaduras 
eletromagnéticas. O visitante adentra 
e fica retido até que sua identificação 
seja confirmada. Esse é um eficiente 
procedimento de segurança que se obtém 
com a instalação de um segundo portão 
consecutivo ao primeiro. Os portões não 
podem ser abertos simultaneamente.

SEnSOr DE PrESEnçA 
E MAGnÉtiCO nAS 
lixEirAS E CEntrAl
DE GÁS

PASSA-vOluME
nA POrtAriA

SiStEMA DE ClAuSurA

O residencial Garden terá projeto de segurança desenvolvido pela tECnOSEG, 
uma das mais renomadas empresas de segurança condominial do Brasil. 
Seu patrimônio e sua família estarão seguros aqui. O projeto prevê:

31

BAStãO DE rOnDA
nO PErÍMEtrO ExtErnO 
DO EMPrEEnDiMEntO

Imagens meramente ilustrativas. Detalhe da 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 nessas imagens 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. (1) Todos os diferenciais serão entregues 
conforme memorial descritivo do empreendimento. Mediante contratação do serviço pelo condomínio.





plaNtaS.
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2Q
com suíte

56m2*

Planta apartamento tipo final 3O, 4O, 3T e 4T e final 3L, 4L, 3I e 4I - Torre O/T e Torre L/I. 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. *Medida aproximada não incluindo a área de escaninho (quando houver) e área de vaga de garagem. (1) Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo do empreendimento.

Previsão de
ar-condicionado tipo 

split na Sala e Quartos

Piso em porcelanato 
60x60 cm polido 

e natural

integração entre 
Cozinha, Sala 

e varanda

DiFErEnCiAiS(1):

Banhos totalmente 
revestidos 

em cerâmica

Bancada 
dos Banhos 

em porcelanato

varanda Gourmet 
com ponto para grill
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plaNta apartaMeNto tipo.



plaNta apartaMeNto tipo.

35Planta apartamento final 1O, 2O, 1T e 2T e final 1L, 2L, 1I e 2I - Torre O/T e torre L/I. 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. *Medida aproximada não incluindo a área de escaninho (quando houver) e área de vaga de garagem. (1) Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo do empreendimento.

Previsão de
ar-condicionado tipo 

split na Sala, nos Quartos 
e no Office reversível

Banhos totalmente 
revestidos 

em cerâmica

Bancada 
dos Banhos 

em porcelanato

Piso em porcelanato 
60x60 cm polido 

e natural

integração entre 
Cozinha, Sala 

e varanda

Possibilidade 
de personalização 

para ampliar 
Sala de Estar/Jantar

varanda Gourmet 
com ponto para grill
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3Q
com suíte

72m2*

DiFErEnCiAiS(1):
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plaNta apartaMeNto tipo 72 M2.*
SUgeStão de perSoNaliZação** - Sala aMpliada.

Área personalizada

Planta apartamento final 1O, 2O, 1T e 2T e final 1L, 2L, 1I e 2I - Torre O/T e torre L/I. 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. *Medida aproximada não incluindo a área de escaninho (quando houver) e área de vaga de garagem. **Sugestão de personalização sujeita a custo adicional, viabilidade técnica e ao cronograma da obra.

APArtAMEntO 
COMO SErÁ 
EntrEGuE

3 QuArtOS COM SuÍtE 72 M2* OPçãO DE lAyOut COM SAlA AMPliADA

AltErAçÕES nO 
APArtAMEntO Kit
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plaNta apartaMeNto tipo 72 M2.*
SUgeStão de perSoNaliZação** - Sala aMpliada. SUgeStão de perSoNaliZação** - coM oFFice.

Área personalizada

Planta apartamento final 1O, 2O, 1T e 2T e final 1L, 2L, 1I e 2I - Torre O/T e torre L/I. 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. *Medida aproximada não incluindo a área de escaninho (quando houver) e área de vaga de garagem. **Sugestão de personalização sujeita a custo adicional, viabilidade técnica e ao cronograma da obra. 

APArtAMEntO 
COMO SErÁ 
EntrEGuE

3 QuArtOS COM SuÍtE 72 M2* OPçãO DE lAyOut COM OFFiCE

AltErAçÕES nO 
APArtAMEntO Kit
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SAlA

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. Perspectiva artística da fachada. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração, equipamentos e acabamentos serão entregues conforme o Memorial 
Descritivo. A vegetação será entregue conforme o projeto de paisagismo. As espécies poderão apresentar variação de porte de floração.
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SeU lUgar regado
de beM-eStar.

Residencial Naturalmente Integrado Residencial Naturalmente Integrado Residencial Naturalmente Integrado



SuÍtE

40 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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oNde o acoNcHego 
FloreSce.

Residencial Naturalmente Integrado
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INFORMAÇÕES BÁSICAS

NOME EMPREENDIMENTO: Garden residencial naturalmente integrado
QUANTIDADE DE TORRES: 02 (duas) torres residenciais.
NOME TORRES: Orquídea/tulipa e lírio/ipê
LOCALIZAÇÃO: rua F, quadra 29, lote 06, Cidade Jardim- Anápolis - GO
TIPO DE USO: residencial
ÁREA TERRENO: 6.825 m²
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO: nº de Ordem 505, nº ref. do processo 828/15,  
datado em 19 de maio de 2016.
REGISTRO DE INCORPORAÇÃO: r-02 71.293.
 
Nº ELEVADORES:  
03 (três), sendo 02 (dois) sociais e 01 (um) de serviço, em cada torre.

Nº PAVIMENTOS:
• Torre Orquídea/Tulipa: 15 (quinze) pavimentos; 
• Torre Lírio/Ipê: 16 (dezesseis) pavimentos.
 
DESCRIÇÃO PAVIMENTOS: 
• Área Comum: Garagem 02, Garagem 01; térreo;
• Em cada torre: 13 (treze) pavimentos tipo.

DESCRIÇÃO UNIDADES: 
220 (duzentos e vinte) apartamentos, sendo:

• torre Orquídea/tulipa: 
térreo: 06 (seis) apartamentos com terraço
- 02 (dois) apartamentos de 98m2*

- 02 (dois) apartamentos de 78m2*

- 02 (dois) apartamentos de 107m2*

Pavimento tipo: 104 (cento e quatro) apartamentos 
- 52 (cinquenta e dois) apartamentos de 72m2*

- 52 (cinquenta e dois) apartamentos de 56m2*

 
• torre lírio/ipê: 
térreo: 06 (seis) apartamentos com terraço
- 02 (dois) apartamentos de 78m2*

- 01 (um) apartamento de 98m2*

- 01 (um) apartamento de 107m2*

- 01 (um) apartamento de 123m2*

- 01 (um) apartamento de 133m2*

Pavimento tipo: 104 (cento e quatro) apartamentos 
- 52 (cinquenta e dois) apartamentos de 72m2*

- 52 (cinquenta e dois) apartamentos de 56m2*

INCORPORAÇÃO
BrASil inCOrPOrAçãO 122 SPE ltDA
 
EQUIPE TÉCNICA 
ARQUITETURA: isabel Jácomo Arquitetura
Com 30 anos de carreira, a arquiteta isabel Jácomo tem projetos assinados em 

FicHa tÉcNica

*Medida aproximada não incluindo a área de escaninho (quando houver) e área de vaga de garagem.
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Goiânia, Brasília, São Paulo e outras cidades. isabel é uma profissional reconhecida 
em todo país e uma parceira  constante da EBM, especialmente nos projetos de alto 
padrão. 

PAISAGISMO: Martha Gavião
Escritório paulista de paisagismo, um dos mais renomados do país, é liderado pela 
arquiteta Martha Gavião. O escritório desenvolve projetos com muitas áreas verdes  
e setorização perfeita dos ambientes.
 
DECORAÇÃO E INTERIORES: tolentino Arquitetura e interiores
Com estilo contemporâneo, criativo e detalhista, a tolentino interiores interpreta  
e traduz sonhos e desejos em forma de projeto. Todo o trabalho é desenvolvido de 
forma personalizada, a fim de chegar em um resultado único e diferenciado, sem  
a perda de identidade e linguagem de projeto.  
 
DECORAÇÃO APARTAMENTO DECORADO: Ana Maria Miller
Ana Maria Miller atua em no mercado nacional desde 1995 disponibilizando soluções 
práticas e inteligentes em projetos de engenharia, arquitetura, urbanismo e interiores.  
Com um corpo técnico multidisciplinar, nosso objetivo é identificar e atender às 
solicitações dos clientes de forma rápida e integrada.
 
REALIZAÇÃO
EBM Desenvolvimento imobiliário S/A
 
DIFERENCIAIS DA INCORPORADORA E CONSTRUTORA DO EMPREENDIMENTO
A EBM opera com três grandes plataformas de negócios: incorporação, urbanismo e 
Propriedades. Assim, a EBM Desenvolvimento imobiliário atua nas áreas de construção, 
incorporação, vendas imobiliárias, urbanismo, propriedades para renda, operações 
build to suit, logística e gestão imobiliária. A EBM é uma empresa completa em seu 
segmento, garantindo diferenciação mercadológica de seus produtos, com solidez 
e inovação. Seu portfólio inclui edificações residenciais, comerciais e hoteleiras, 
condomínios horizontais, loteamentos, centros comerciais e shopping centers. A empresa 
está presente nas cidades de Goiânia, Brasília e São Paulo, está lançando seu 1º 
residencial em Anápolis e é líder de mercado em Goiás em empreendimentos de 
médio e alto padrão.

A EBM Prazer em Viver Bem é a marca certa para quem está mudando de vida e quer 
começar muito bem. É o apartamento dos recém-casados, o investimento pra quem 
começou a pensar no patrimônio, o imóvel da família que vai sair do aluguel, a escolha 
de quem já tem sua casa, mas quer algo melhor, mais seguro. O que essas pessoas 
têm em comum? não precisam abrir mão do padrão de vida que já têm. É um começo 
sim, mas alguns degraus acima do que o mercado oferece. Para esse público, a EBM 
é a melhor opção. São 35 anos de mercado e mais de 2.5 milhões de m² construídos. 
uma marca consagrada no mercado de alto padrão. A ideia é compartilhar o que 
fez sucesso no mercado de luxo, para um número maior de pessoas. Afinal, o que todo 
mundo quer é viver bem.
EBM. PrAzEr EM vivEr BEM.
 
DIFERENCIAIS DO CONCEITO E ARQUITETURA
• Arquitetura que representa a evolução, elegante e discreta, com conteúdo  

e personalidade;
• Fachada contemporânea e atemporal que não perde o valor com o tempo;
• Área de lazer contempla atividades para diversas faixas etárias;
• O projeto paisagístico valoriza os espaços livres com elementos da natureza.  

A ambientação dos espaços abertos, enobrecida com vegetação cuidadosamente 
escolhida, cria tonalidades e texturas para um visual diversificado e harmônico, 
emoldurando os ambientes de lazer e a entrada do empreendimento. 

   
DIFERENCIAIS DE LOCALIZAÇÃO
• Localizado no bairro Cidade Jardim, que está em crescente valorização;
• Próximo ao Brasil Park Shopping,  referência na cidade com ampla variedade  

de lojas;
• A poucas quadras do Mc Donald’s, Carrefour, Supermercado Bretas e ao Ginásio 

internacional newton de Faria;
• Localizado ao lado do Parque Ambiental José Crispim Ramos, fonte de lazer  

e práticas esportivas com equipamentos de academia ao ar livre;
• Situado próximo à Avenida Brasil Norte, uma das maiores e mais acessadas 

avenidas de Anápolis;
• Fácil acesso à Avenida Universitária, uma avenida que possui comércio variado, 

além das universidades unievangélica, Faculdade Anhanguera e inesul.
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TOP DIFERENCIAIS
• Lazer completo, idealizado para toda a família, entregue equipado e decorado 

sem taxa adicional, garantindo maior conforto e comodidade aos moradores;
• Apartamentos com Varanda Gourmet: integração entre a sala, cozinha e varanda;
• Piso em porcelanato 60x60cm, polido nos quartos, sala e cozinha, e natural na 

área de serviço e varanda;
• Projeto diferenciado de segurança, desenvolvido em parceria com o Grupo 

tecnoseg, uma das maiores empresas de segurança privada do Brasil, 
oferecendo maior segurança e tranquilidade aos moradores.

 
DIFERENCIAIS DE ÁREA COMUM
• Acesso social com port-cochère;
• O acesso de pedestre ao empreendimento é composto por dois pulmões de 

segurança, onde visitantes, prestadores de serviços, funcionários e moradores têm  
a obrigatoriedade de se identificarem para obterem a autorização de acesso;

• Áreas sociais estrategicamente planejadas para compor ambientes integrados;
• Áreas comuns entregues equipadas e decoradas, sem custo adicional;
• Área de lazer com praças e jardins, proporcionando um contato direto dos 

moradores com o meio ambiente;
• varanda integrada ao salão de festas, criando um espaço com dois ambientes 

para eventos e comemorações;
• Fitness equipado com área para musculação e ergometria, dando espaço para 

todo tipo de modalidade;
• Paisagismo com árvores frutíferas, promovendo a integração com o meio ambiente;
• Piscina adulto com previsão para aquecimento, com deck molhado integrado e raia 

de 20 metros;
• Piscina infantil independente da piscina adulto, para maior segurança das crianças;
• Empreendimento possui duas brinquedotecas dividas em Baby e Kids, para atender 

crianças de todas as idades; 
• Quadra recreativa para várias modalidades de esportes;
• Sala destinada para estudos, localizada no térreo, disponibilizando um ambiente 

calmo e direcionado;
• Espaço Gourmet decorado e equipado para receber dez pessoas, destinado  

a eventos menores e mais íntimos;
• Salão de Jogos com itens diversificados, proporcionando divertimento para todas 

as idades;

• O empreendimento contará com duas churrasqueiras isoladas. uma com 
praça integrada para maior conforto dos convidados e outra próxima ao 
Salão de Festas para eventos maiores;

• Será entregue previsão de ar-condicionado no Salão de Festas, Espaço 
Gourmet, Guarita e Fitness (dreno e carga elétrica);

• Guarita com banheiro privativo;
• Bicicletário, um incentivo à prática de esportes e à qualidade de vida.
  
DIFERENCIAIS DE SEGURANÇA
• O residencial Garden terá projeto de segurança desenvolvido pela 

tECnOSEG, uma das mais renomadas empresas de segurança condominial 
do Brasil;

• O sistema de segurança do empreendimento contempla os seguintes itens:
• Muros com alturas compatíveis, de acordo com os projetos específicos e 
posturas municipais;
• Previsão (tubulação seca) para motorização dos portões para acesso/
saída de veículos;
• Previsão para instalação de central de interfone na portaria para 
comunicação com os apartamentos;
• 03 (três) passa-volumes, sendo 01 (um) voltado para o pulmão social, 
01 (um) voltado para o pulmão de serviço e 01 (um) voltado para a parte 
interna do empreendimento;
• Instalação de luz de emergência para escadaria do prédio com 
acionamento individual nos pavimentos;
• 04 (quatro) fechaduras eletromagnéticas, sendo 02 (duas) no pulmão 
social e 02 (duas) no pulmão de serviço; 
• Para-raios tipo gaiola de Faraday.

•	 BOTÃO DE PÂNICO*: 01 (uma) unidade para acionamento no caso 
de tentativas de invasão, alertando imediatamente o socorro externo. 
O acionamento do botão de pânico alerta diretamente a empresa de 
segurança e esta tomará as medidas cabíveis para a resolução do problema;

•	 CONTROLE DE FOTOS DIGITALIZADAS: será entregue com 01 (um) 
computador, software de controle de acesso e 01 (uma) microcâmera digital, 
para controlar o acesso de moradores, visitantes ou prestadores de serviço 
pela identificação visual; 



•	 SISTEMA CLAUSURA: Os pulmões de segurança serão equipados com 04 
(quatro) fechaduras eletromagnéticas, sendo 02 (duas) no pulmão social e 
02 (duas) no pulmão de serviço, para garantir o sistema de clausura. Com 
este sistema o morador/visitante adentra o pulmão através do primeiro 
portão e fica retido até que sua identificação seja confirmada 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;

•	 CIRCUITO INTERNO DE TV: O sistema do condomínio contará com 12 (doze) 
câmeras instaladas-01 (uma) em cada elevador, 06 (seis) localizadas em 
pontos estratégicos e previsão para futuros pontos;

•	 CENTRAL DE ALARME*: Duplo monitoramento via telefone, celular ou rádio; 
•	 PROTEÇÃO PERIMETRAL: sensores ativos monitorados 24 horas: alguns 

trechos do perímetro que requerem segurança serão entregues protegidos 
com sistemas de segurança eletrônica que comunica a central de alarme 
imediatamente no caso de tentativa de invasão;

•	 SENSOR MAGNÉTICO E DE PRESENÇA: Será entregue 01 (um) sensor 
magnético na porta de acesso do lixo no térreo, e 01 (um) sensor de presença 
na porta da central de gás no térreo. Estes sensores avisarão quando a porta 
do ambiente estiver aberta, ou alertar contra invasores;

•	 SUPERVISOR DE RONDA*: O sistema eletrônico de controle de ronda 
compreende em 01 (um) bastão de ronda, no qual serão registradas as 
passagens do vigilante por pontos estratégicos, o horário em que ele esteve 
nos locais e o circuito realizado pelo mesmo. O equipamento informatizado 
coleta as informações das rondas realizadas, permitindo o processamento  
dos dados e gerando relatórios das rondas.
*os equipamentos serão entregues, mas o seu funcionamento ocorrerá mediante a contratação  

da empresa de monitoramento pelo condomínio.

 
DIFERENCIAIS DE SUSTENTABILIDADE
• Árvores frutíferas que provocam uma aproximação do homem com a natureza;
• As torneiras dos lavatórios dos WC’s sociais do lazer serão entregues com 

fechamento automático;
• Bacias sanitárias com caixa acoplada em todos os banheiros do 

empreendimento, com exceção das bacias sanitárias adaptadas para PnE; 
• Sensores de presença nas escadas de emergência, que evita o consumo de energia 

desnecessário;
• Ambiente para seleção de lixo, auxiliando na conscientização da importância  

do reuso e reciclagem, equipado com:
• Coletor de lixo seletivo;
• Coletor de lixo orgânico;
• Lavadora de alta pressão;
• Coletor de pilhas e baterias;
• Lâmpadas frias nos pavimentos de garagens, proporcionando eficiência  
e economia.

DIFERENCIAIS DOS APARTAMENTOS
• Plantas inteligentes, amplas e confortáveis, com melhor aproveitamento do espaço; 
• unidades específicas com até 02 vagas de garagem;
• unidades específicas com depósitos privativos;
• A torneira do tanque será entregue com ponto para máquina de lavar integrado;
• Previsão para ar-condicionado tipo split na suíte, quartos e sala (dreno e carga 

elétrica);
• Previsão para medição individual de água fria, energia e gás;
• Varanda Gourmet com ponto elétrico para grill e integração da sala, cozinha  

e varanda;
• Piso em porcelanato 60x60cm, polido nos quartos, sala e cozinha, e natural na área 

de serviço e varanda;
• Bancadas dos banheiros em porcelanato;
• Banheiros com 100% das paredes revestidas em cerâmica;
• Bacias sanitárias com caixa acoplada.

DIFERENCIAIS DE PERSONALIZAÇÃO
PErSOnAlity OPtiOn
• Para quem deseja praticidade, existe o Personality Option. você opta por pacotes de 

personalização já formatados pela equipe de arquitetura e design da EBM.  
É só escolher. nesse produto teremos a opção de reversibilidade de plantas.

PREVISÃO DE CONDOMÍNIO
• valor previsto: r$226,48*.

valor aproximado referente a unidade 2Q, tipo.
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qUadro de diSpoNibilidade

Apt	  72m²,	  3Q Apt	  72m²,	  3Q
01O Apt	  98m²,	  3Q	  c/	  terraço 01L Apt	  98m²,	  3Q	  c/	  terraço
04O Apt	  78m²,	  3Q	  c/	  terraço 1301O 1302O 1303O 1304O 1301T 1302T 1303T 1304T 04L Apt	  78m²,	  3Q	  c/	  terraço 1301L 1302L 1303L 1304L 1301I 1302I 1303I 1304I

Apt	  56m²,	  2Q 1201O 1202O 1203O 1204O 1201T 1202T 1203T 1204T Apt	  56m²,	  2Q 1201L 1202L 1203L 1204L 1201I 1202I 1203I 1204I
02O Apt	  107m²,	  2Q	  c/	  terraço 1101O 1102O 1103O 1104O 1101T 1102T 1103T 1104T 02L Apt	  107m²,	  2Q	  c/	  terraço 1101L 1102L 1103L 1104L 1101I 1102I 1103I 1104I

Apt	  72m²,	  3Q 1001O 1002O 1003O 1004O 1001T 1002T 1003T 1004T Apt	  72m²,	  3Q 1001L 1002L 1003L 1004L 1001I 1002I 1003I 1004I
01T Apt	  123m²,	  3Q	  c/	  terraço 901O 902O 903O 904O 901T 902T 903T 904T 01I Apt	  98m²,	  3Q	  c/	  terraço 901L 902L 903L 904L 901I 902I 903I 904I
04T Apt	  78m²,	  3Q	  c/	  terraço 801O 802O 803O 804O 801T 802T 803T 804T 04I Apt	  78m²,	  3Q	  c/	  terraço 801L 802L 803L 804L 801I 802I 803I 804I

Apt	  56m²,	  2Q 701O 702O 703O 704O 701T 702T 703T 704T Apt	  56m²,	  2Q 701L 702L 703L 704L 701I 702I 703I 704I
02T Apt	  133m²,	  2Q	  c/	  terraço 601O 602O 603O 604O 601T 602T 603T 604T 02I Apt	  107m²,	  2Q	  c/	  terraço 601L 602L 603L 604L 601I 602I 603I 604I

501O 502O 503O 504O 501T 502T 503T 504T 501L 502L 503L 504L 501I 502I 503I 504I
401O 402O 403O 404O 401T 402T 403T 404T 401L 402L 403L 404L 401I 402I 403I 404I
301O 302O 303O 304O 301T 302T 303T 304T 301L 302L 303L 304L 301I 302I 303I 304I
201O 202O 203O 204O 201T 202T 203T 204T 201L 202L 203L 204L 201I 202I 203I 204I
101O 102O 103O 104O 101T 102T 103T 104T 101L 102L 103L 104L 101I 102I 103I 104I

Acesso	  ao	  empreendimento 01O 02O ACESSO 04O 01T 02T ACESSO 04T Acesso	  ao	  empreendimento 01L 02L ACESSO 04L 01I 02I ACESSO 04I

GARAGEM	  1
GARAGEM	  2

LÍRIO/IPÊ
Ala	  Lírio Ala	  Ipê

*	  Medida	  aproximada	  não	  incluindo	  a	  área	  do	  
escaninho	  e	  área	  de	  vaga	  de	  garagem.

*	  Medida	  aproximada	  não	  incluindo	  a	  área	  do	  escaninho	  e	  área	  de	  vaga	  de	  
garagem.

ORQUIDEA/TULIPA

GARAGEM	  2

Ala	  Orquídea Ala	  Tulipa
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Apt	  72m²,	  3Q Apt	  72m²,	  3Q
01O Apt	  98m²,	  3Q	  c/	  terraço 01L Apt	  98m²,	  3Q	  c/	  terraço
04O Apt	  78m²,	  3Q	  c/	  terraço 1301O 1302O 1303O 1304O 1301T 1302T 1303T 1304T 04L Apt	  78m²,	  3Q	  c/	  terraço 1301L 1302L 1303L 1304L 1301I 1302I 1303I 1304I

Apt	  56m²,	  2Q 1201O 1202O 1203O 1204O 1201T 1202T 1203T 1204T Apt	  56m²,	  2Q 1201L 1202L 1203L 1204L 1201I 1202I 1203I 1204I
02O Apt	  107m²,	  2Q	  c/	  terraço 1101O 1102O 1103O 1104O 1101T 1102T 1103T 1104T 02L Apt	  107m²,	  2Q	  c/	  terraço 1101L 1102L 1103L 1104L 1101I 1102I 1103I 1104I

Apt	  72m²,	  3Q 1001O 1002O 1003O 1004O 1001T 1002T 1003T 1004T Apt	  72m²,	  3Q 1001L 1002L 1003L 1004L 1001I 1002I 1003I 1004I
01T Apt	  123m²,	  3Q	  c/	  terraço 901O 902O 903O 904O 901T 902T 903T 904T 01I Apt	  98m²,	  3Q	  c/	  terraço 901L 902L 903L 904L 901I 902I 903I 904I
04T Apt	  78m²,	  3Q	  c/	  terraço 801O 802O 803O 804O 801T 802T 803T 804T 04I Apt	  78m²,	  3Q	  c/	  terraço 801L 802L 803L 804L 801I 802I 803I 804I

Apt	  56m²,	  2Q 701O 702O 703O 704O 701T 702T 703T 704T Apt	  56m²,	  2Q 701L 702L 703L 704L 701I 702I 703I 704I
02T Apt	  133m²,	  2Q	  c/	  terraço 601O 602O 603O 604O 601T 602T 603T 604T 02I Apt	  107m²,	  2Q	  c/	  terraço 601L 602L 603L 604L 601I 602I 603I 604I

501O 502O 503O 504O 501T 502T 503T 504T 501L 502L 503L 504L 501I 502I 503I 504I
401O 402O 403O 404O 401T 402T 403T 404T 401L 402L 403L 404L 401I 402I 403I 404I
301O 302O 303O 304O 301T 302T 303T 304T 301L 302L 303L 304L 301I 302I 303I 304I
201O 202O 203O 204O 201T 202T 203T 204T 201L 202L 203L 204L 201I 202I 203I 204I
101O 102O 103O 104O 101T 102T 103T 104T 101L 102L 103L 104L 101I 102I 103I 104I

Acesso	  ao	  empreendimento 01O 02O ACESSO 04O 01T 02T ACESSO 04T Acesso	  ao	  empreendimento 01L 02L ACESSO 04L 01I 02I ACESSO 04I

GARAGEM	  1
GARAGEM	  2

LÍRIO/IPÊ
Ala	  Lírio Ala	  Ipê

*	  Medida	  aproximada	  não	  incluindo	  a	  área	  do	  
escaninho	  e	  área	  de	  vaga	  de	  garagem.

*	  Medida	  aproximada	  não	  incluindo	  a	  área	  do	  escaninho	  e	  área	  de	  vaga	  de	  
garagem.

ORQUIDEA/TULIPA

GARAGEM	  2

Ala	  Orquídea Ala	  Tulipa
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Realização:

ebm.com.br/garden
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