


t u d o  o  q u e
a  mo o Ca  t e m 

d e  b om . tudo para brincar.
tudo para descontrair.
tudo aqui.



Estação Bresser-Mooca Polícia Militar do 
Estado de São Paulo

Hospital Salvalus Shopping Tatuapé
Linha Vermelha do Metrô

tudo o que São paulo tem de melhor, a minutos de você.

tRaNSPoRtE

metrô bresser-mooca – 1 min (a pé)
Radial Leste – 1 min

terminal parque d. pedro II – 5 min

SaÚdE

Hospital Salvalus – 1 min
Instituto brasileiro de Controle do Câncer – 4 min

Hospital alemão oswaldo Cruz – 6 min

EducaÇÃo

universidade anhembi morumbi – 3 min
SenaI theobaldo de nigris – 3 min

escola Infantil Recanto dos peraltas – 6 min

GaStRoNomia

bravo bistrô – 4 min
esfiha Juventus – 6 min

elidio bar – 8 min

comPRaS

extra mooca – 7 min
St marche – 6 min

Shopping metrô tatuapé – 9 min

LaZER

parque mooca – 4 min
Skate City – 11 min

Clube atlético Juventus – 6 min

Fonte: Google Maps (trajeto de carro)



a PoucoS PaSSoS do mEtRô BRESSER-mooca

SeSC 
beLenzInHo

mooCa pLaza 
SHoppIng

padaRIa 
dI Cunto

unIveRSIdade 
São JudaS

pIzzaRIa 
São pedRo

teatRo 
aRtHuR azevedo

todas as vantagens
de viver na mooca,
um bairro que só se 

valoriza.



ficha técNica

Localização: Rua guarapuava, 174 – mooca 

terreno: 3.049,00 m2 

torre única 

Pavimentos: térreo + 20 

total de unidades: 242 

Elevadores: 4 

metragens: 1 dorm. – 35 m2 sem vaga 
 1 dorm. – 35 m2 com vaga
 2 dorms. – 51 m2 com vaga
 3 dorms. (suíte) – 68 m2 com vaga

Lazer: salão de festas, salão de jogos, brinquedoteca, 
fitness, piscina adulto, piscina infantil, solário, quadra 
playground e churrasqueiras.

fachada
perspectiva ilustrada



imPLaNtaÇÃo

1 - poRtaRIa
2 - aCeSSoS de pedeStReS
3 - aCeSSoS de veíCuLoS
4 - apoIo ao SaLão de feStaS
5 - fItneSS
6 - SaLão de JogoS
7 - pLaygRound
8 - quadRa
9 - CHuRRaSqueIRaS
10 - pISCIna aduLto
11 - pISCIna InfantIL
12 - bRInquedoteCa
13 - pRaça
14 - SaLão de feStaS (téRReo)
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Ilustração artística da implantação



Área de Lazer
perspectiva ilustrada



Piscina
perspectiva ilustrada

Quadra
perspectiva ilustrada



churrasqueira
perspectiva ilustrada

Playground
perspectiva ilustrada



Bicicletário
perspectiva ilustrada

fitness
perspectiva ilustrada



Salão de festas
perspectiva ilustrada



Brinquedoteca
perspectiva ilustrada

Salão de Jogos
perspectiva ilustrada



2
dorms. 
51 m2

1
dorm. 
35 m2

Ilustração artística com sugestão 
de decoração. Móveis, utensílios 
e objetos de decoração são 
meramente ilustrativos e não fazem 
parte do Contrato de Compra e 
Venda. Os acabamentos serão 
entregues conforme Memorial de 
Vendas do empreendimento.

Ilustração artística com sugestão de decoração. Móveis, utensílios e objetos de decoração são meramente ilustrativos e não fazem parte 
do Contrato de Compra e Venda. Os acabamentos serão entregues conforme Memorial de Vendas do empreendimento. PAVIMENTO-TIPO

PAVIMENTO-TIPO



dorms. 
c/ suíte 
68 m2

A Conx Construtora e Incorporadora
tem se posicionado, ao longo de 27 anos, como

geradora e gestora de empreendimentos
imobiliários de grande sucesso em São Paulo.

Durante esse período, conquistou a
credibilidade do setor pela capacidade de

desenvolver empreendimentos imobiliários,
em que a concepção de seus produtos e a

execução de suas obras têm direcionamento
único, em razão da sinergia entre todos

os departamentos da empresa.
A Conx acredita que sustentabilidade

empresarial se conquista por meio da evolução
diária de todos os processos necessários ao

desenvolvimento dos seus negócios.

+27 anos
no mercado
imobiliário

+12.000
unidades
entregues

+80
empreendimentos 

lançados

Top Imobiliário
Ganhadora do ano de 2014

+2 milhões
de m² construídos

Primeiro
Minha Casa Minha

Vida em SP
Certificada

Nível A do PBQP-H
6 Prêmios

Master Imobiliário 

PAVIMENTO-TIPO

Ilustração artística com sugestão de decoração. Móveis, 
utensílios e objetos de decoração são meramente 
ilustrativos e não fazem parte do Contrato de Compra 
e Venda. Os acabamentos serão entregues conforme 
Memorial de Vendas do empreendimento.

coNx.com.BR



Realização e Construção:

Memorial de Incorporação registrado sob o R5, na matrícula no 180.528 do 7o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo-SP, em 4/10/2017. Incorporadora responsável: Guarapuava 
Empreendimentos e Participações Ltda. Todas as imagens são meramente ilustrativas. As medidas das plantas são internas e de face a face das paredes. Todos os itens que não constarem 
expressamente no Memorial Descritivo, quer nas unidades autônomas, quer nas áreas comuns, não constituem obrigações de fornecimento e/ou instalação por parte da incorporadora.

Rua guaRapuava, 174 • mooca 
Conx.Com.bR/tutti-mooca




