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More cercado de lazer e
com a cidade ao seu redor.

Melhor que morar no centro é morar no Brás. Morar no Brás é vida nova. É poder contar 

com a revitalização, com o Metrô na porta de casa e muita infraestrutura. Melhor que 

morar no Brás é morar no Brasclube. Um condomínio com lazer de clube, conforto 

e segurança em frente à Estação Brás.  Um projeto redondo feito para você se cercar 

de bem-estar enquanto a cidade inteira está a sua volta. Brasclube. Um novo ciclo 

que se inicia em sua vida, com a certeza de contar com a alegria todos os dias.

Imagem ilustrativa



A história do Brás coincide com a chegada dos imigrantes no Brasil, que 

vinham para trabalhar nas lavouras de café, em meados do século XIX. 

Eles desembarcavam no Porto de Santos e seguiam para a Capital, com 

destino ao interior do Estado. Muitos deles eram italianos.

O ponto de parada provisório entre a capital e o interior era o Brás. 

Eles desciam na estação Brás, ao lado da antiga estação Roosevelt, 

e seguiam para a Hospedaria dos Imigrantes, ao lado dos trilhos. Muitos 

nem iam para as lavouras. Ficavam no próprio Brás em busca de uma vida 

melhor. Naquela época, a Europa vivia a Revolução Industrial. Os italianos 

conheciam a manufatura. Eles colocavam em prática o que sabiam 

e formavam pequenas indústrias ou lojinhas. Assim, o bairro foi crescendo 

cheio de pequenas indústrias, atraindo mais pessoas.

Bem-vindo ao Brás.
Um bairro alegre e convidativo.
O Centro Histórico de São Paulo.

Foto do Parque da Luz

Foto do Pátio do Colégio

Teatro Municipal

Foto do Palácio das Indústrias

Foto do Mercado Municipal



No século XX vieram os nordestinos que, somados aos bolivianos, gregos e árabes, foram 

mudando o cenário da região. O Brás se tornava então um bairro de oportunidades, com venda

de tecidos, ferragens, madeiras, louças, brinquedos, alimentos e muito mais, no atacado

e no varejo. A cultura italiana permaneceu na religião e nas festas tradicionais de São Vito

e Nossa Senhora de Casaluce. O Mercado Municipal virou cartão-postal da cidade. 

Hoje o Brás é muito bom de morar pelo seu comércio forte, e pelas variadas opções de lazer, 

gastronômicas e culturais. Uma região cosmopolita e o que é melhor: perto de tudo. 

Novo século, novas mudanças. 
O bairro ganha contornos diferentes, com casas 
e fábricas misturando-se à mesma paisagem e
oferecendo um retrato do crescimento de São Paulo.

Foto do Parque da LuzFoto da Pinacoteca do EstadoFoto da Estação da Luz
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Você no centro de tudo. 
E um Metrô na porta de casa para
circular à vontade pela cidade.

O Brasclube fica numa localização estratégica, perto de tudo. E por ter o Metrô e a CPTM na 

porta de casa, você poderá circular por São Paulo e outros municípios. Além disso, o Brás que 

você conhece está ganhando uma nova vida através de um grande projeto de reurbanização 

e revitalização. São mudanças que vêm para transformar a região e valorizar os arredores, com 

parques, lagos e muito mais. Tudo para garantir qualidade de vida e um futuro melhor.

Um circuito de atrações para todos os gostos e idades: o Brás é demais.

Mapa ilustrado da região



Um projeto de qualidade
para você viver cercado
de estilo e bom gosto.
Todo o projeto foi pensado para quem deseja construir uma vida gostosa no centro da 

cidade, com todo o conforto e lazer também da porta para dentro. Fachada em estilo 

moderno, hall social com pé-direito duplo e um pequeno gramado bem cuidado ao redor 

da guarita de segurança dão as boas-vindas aos visitantes. Os apartamentos possuem 

varanda com acabamento em vidro, o que dá um charme todo especial.

Perspectiva ilustrada da fachada Perspectiva ilustrada do hall

Foto da Estação da Luz



SEGURANÇA
Guarita blindada e câmeras de segurança.

APTOS. MAIS ESPAÇOSOS
Plantas bem dimensionadas com áreas bem ventiladas 
e ensolaradas. Previsão para ar condicionado.

LOCALIZAÇÃO
Em frente à Estação Brás e a poucos minutos do Largo
da Concórdia, com fácil acesso aos principais destinos.

INFRAESTRUTURA COMPLETA

Várias opções de recreação e bem-estar, além 
de área para piquenique e churrasqueiras.

MINI MARKET
Uma loja de conveniências
para atender os moradores. 

A vida em São Paulo é mais 
agradável quando você tem 
a cidade a sua volta e a 
conveniência aos seus pés.

Aqui, tudo foi pensado para atender a sua família com modernidade. 
Além de conforto, você tem opções que facilitam o dia a dia.

Perspectiva ilustrada do mini market



Os dias mais quentes pedem
um banho gostoso para refrescar.
Duas piscinas debruçadas para o verde formam o lazer aquático do 

condomínio onde há, inclusive, rede para biribol. Os menos esportistas 

podem relaxar nas diversas espreguiçadeiras espalhadas ao redor.

Perspectiva ilustrada da piscina 

Perspectiva ilustrada do biribol
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O clima de campo que inspira 
momentos deliciosos com a família.

O local você já tem, só falta trazer a cesta com lanches e a toalha xadrez para 

fazer uma gostosa refeição ao ar livre. Além da praça de piquenique, há também 

a praça de convivência, ideal para relaxar, ler ou conversar com os amigos.

Perspectiva ilustrada da praça de convivênciaPerspectiva ilustrada da praça de piquenique



Aqui tem espaços para você 
praticar seu esporte favorito, 
seja futebol ou churrasco.

Em dias de sol, nada melhor que reunir os amigos para jogar bola ou fazer

um churrasco. Neste projeto, a churrasqueira fica perto da quadra esportiva

para que as duas atividades possam ser realizadas em conjunto. 

Perspectiva ilustrada da churrasqueira com mini quadra
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Criança que brinca cresce feliz.

O imaginário infantil tem mais possibilidades de se desenvolver em 

ambientes alegres, coloridos e criativos. Aqui, meninos e meninas de todas 

as idades encontram espaço para se divertirem com segurança, inclusive 

nas festas de aniversário, feitas no salão exclusivo para crianças.

Perspectiva ilustrada da brinquedoteca

Perspectiva ilustrada do playground Perspectiva ilustrada do salão de festas infantil
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Você pode fazer uma festa sem 
motivo, mas sem amigos não dá.

Um ambiente feito especialmente para receber seus convidados em datas especiais, 

com lounge e espaço buffet. Móveis em madeira, tecidos em tons crus e revestimentos 

em porcelanato dão o toque de elegância às suas comemorações.

Perspectiva ilustrada do salão de festas adulto
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Perspectiva ilustrada do salão de jogos adulto 

Perspectiva ilustrada do salão teen

Neste condomínio, o salão de jogos adulto dá destaque aos jogos de baralho 

e tabuleiro, que estimulam a memória, a inteligência e a famosa esticadinha 

com os amigos até a madrugada. Já o salão teen segue com as tendências 

mais modernas, oferecendo jogos multimídia para a geração Geek.

Façam seus jogos, senhores.
A brincadeira vai começar.



Perder peso com o mínimo de esforço: 
para frequentar a academia,
nem é preciso sair de casa.

Nada como ter uma academia completa dentro de casa, com os equipamentos mais modernos 

para você treinar com eficiência todos os dias. Seu corpo e sua saúde agradecem.

Perspectiva ilustrada do fitnessImagem ilustrativa



Um terreno de 3.211,06 m2 

com 2 torres integradas 
a uma área de convivência
com lazer e muito verde.

Perspectiva ilustrada da implantação
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O estilo urbano
      de ser formando ambientes   
   confortáveis e originais.

Perspectiva ilustrada do apto. de 2 dorms.

Perspectiva ilustrada do apto. de 1 dorm.



Para quem precisa de
        espaços funcionais
    e com privacidade.

Perspectiva ilustrada do apto. de 3 dorms. - opção sala ampliada



Mais do que uma palavra integrada a sua razão social, o termo engenharia, na Tarumã, significa uma filosofia de trabalho; abordando 

cada obra como um desafio de engenharia construtiva, econômica e humana, a empresa vem conquistando, desde 1947, posição de 

destaque na construção civil brasileira. Para a Tarumã Engenharia, construir ou reformar é colocar a tecnologia a serviço da eficiência, da 

segurança, da redução de custos e da rapidez. Num segmento em que a satisfação dos clientes é importante medida do sucesso das obras, 

a especialização e a experiência da empresa representam garantia de qualidade, racionalidade, responsabilidade e economia.

C MARQX Imóveis, uma empresa em sintonia com o seu tempo. Reconhecida por sua competência e respeitada por sua seriedade, 

a C MARQX acompanha cada empreendimento sob sua responsabilidade de forma completa e eficaz, oferecendo serviços diferenciados 

e informações precisas. É esta forma de atuar que permite respostas rápidas às aceleradas mudanças do mercado imobiliário. 

Na linha de frente desse trabalho personalizado está uma equipe multidisciplinar, continuamente atualizada com os acontecimentos 

e as tendências do setor.

Posicionada entre as melhores empresas do setor, a Fernandez Mera ocupa hoje um lugar de destaque no mercado imobiliário. Suas grandes 

parcerias, sua postura inovadora antecipando tendências de mercado e um marketing agressivo de vendas, foram decisivos para que a 

empresa adquirisse uma vasta experiência na comercialização de empreendimentos residenciais, comerciais, industriais, de lazer e de 

desenvolvimento urbano planejado. Esta excelência se traduziu na conquista de grandes prêmios. Sua ampla e moderna infraestrutura e a 

alta tecnologia utilizada em seu novo sistema, gera informações completas e de maneira ágil para o atendimento e inteligência de mercado. 

A qualidade dos serviços prestados e o respeito ao consumidor fez com que a Fernandez Mera fosse eleita, por três vezes consecutivas, 

a melhor imobiliária de São Paulo, por pesquisa Data Folha realizada com proprietários e moradores.  

Para construir uma base sólida a empresa precisa investir em excelência de serviços. É o que a REZENDE vem fazendo desde sua 

fundação em 1977: conquistando clientes, parceiros e respeito com empreendimentos de qualidade comprovada. Uma história que 

reúne mais de 11.000 unidades entregues no prazo, garantindo a valorização dos empreendimentos e a satisfação dos proprietários.


