


A REM - nome derivado de Renato Mauro, seu fundador – completou 28 anos. Ao longo de mais de ¼ de 

século, uma história de sucesso foi construída, contanto também, nos últimos anos, com a participação 

de Rosa Mauro, de Renato Mauro Filho e de Rodrigo Mauro. Sempre confiando no trabalho, respeito, 

dedicação e competência, a presença e atuação da REM tornou-se referência segura para os clientes, 

parceiros e colaboradores. Porque a base de todo relacionamento é a confiança.

A REM Construtora é uma empresa que atua no ramo de incorporações e construções e realiza todo tipo 

de construção: edifícios residenciais e comerciais, agências bancárias e galpões, entre outros. Já são mais 

de 340 mil m² construídos e em construção, 38 empreendimentos nos bairros de Perdizes, Pacaembu, 

Pompeia, Vila Romana, Higienópolis, Alto de Pinheiros, Vila Olímpia, Santana e litoral norte de São Paulo.

A REM Construtora é uma marca que valoriza as pessoas e os seus projetos de vida. Um nome que alia 

tradição e inovação para oferecer excelência em acabamentos, resultado, qualidade, confiança em cada 

uma de suas entregas e prédios que duram a vida toda.

SUCESSO dE VEndAS, qUAlidAdE E SAtiSfAçãO.

ExcElência Em acabamentos. 
Detalhes quE valorizam SEu invESTimEnTo.

Edifício Vista Vila Romana Edifício Vista Perdizes Edifício Vista Pacaembu

Edifício Verone Edifício On time Oscar freire fonseca’s tower Vila Olímpia

Edifício Vista ParqueEdifício Vista Pompeia Edifício Vista Praça



PARA ViVER  
OU PARA inVEStiR ,  SEU 
BEM-ESTAR MORA Aqui .

Apar tamentos 
res idencia is  com 
75  m 2 ou para 
hospedagem 
com 40  m 2



1. AVENIDA SUMARÉ

Allianz Parque
Parque da 

Água BrancaPacaembu Hospital 
Albert Einstein

Bourbon 
Shopping

Av. Sumaré

Vista aérea da região

5. COL. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

10. COLÉGIO STA. MARCELINA

2. BOURBON SHOPPING 4. HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

6. PADARIA LAREIRA

01. AV. SUMARÉ - A 500 M

02. BOURBON SHOPPING - A 600 M

03. AV. POMPEIA - A 600 M

04. HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - A 750 M

05. COL. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - A 750 M

06. PADARIA LAREIRA  - A 800 M

07. PIZZARIA 1900 - A 1 KM

08. PADARIA DONA DEÔLA - A 1 KM

09. SUPERMERCADO ST MARCHÉ - A 1.1 KM

10. COLÉGIO SANTA MARCELINA - A 1.8 KM

11. PÃO DE AÇÚCAR - A 2.1 KM

distâncias estimadas pelo Google Maps para percurso a pé

11. PÃO DE AÇÚCAR 

7. PIZZARIA 1900 8. PADARIA DONA DEÔLA

PERDIZES
Um bairro tradicional, de fácil acesso e 
com tudo o que você espera por perto.

3. AVENIDA POMPEIA

RUA DIANA,  375

9. SUPERMERCADO ST MARCHÉ

foto da Rua diana



Perspectiva artística

Projeto de arquitetura

fACHAdA

Comodidade e serviços pay per use

CAFÉ DA 
MANHÃ*

SERVIÇO DE 
LAVANDERIA*

CONCIERGESERVIÇO DE 
CAMAREIRA*

SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO*

“SEU APARtAMEntO COM 
SOlUçõES PARA O diA A diA”.

Perspectiva artística
HAll SOCiAl COM PÉ-diREitO dUPlO

*Serviços pay per use. 



Perspectiva artística

PiSCinA COBERtA COM SOlARiUM

Perspectiva artística
fitnESS

ESPAçO nãO VAi fAltAR  
PARA VOCÊ CElEBRAR A VidA .

Perspectiva artística

CHURRASqUEiRA

Perspectiva artística
SAlãO dE fEStAS



PARA tRABAlHAR OU  
SE diVERtiR SEM StRESS.

Perspectiva artística

Perspectiva artística
lOUnGE BAR/ SAlãO dE JOGOS

SAlA dE REUniõES

Perspectiva artística
PlAYGROUnd

Perspectiva artística
BRinqUEdOtECA



Planta tipo do apto. de 75 m2 - 3 dormitórios (1 suíte) 
com sugestão de decoração. Móveis, em dimensões 
comerciais, não fazem parte do contrato. Medidas 
internas de face a face.

Piso nivelado Guarda-corpo 
em alumínio e 
vidro

Grande janela 
medindo 

1,12 m de largura x 
1,54 m de altura

Contrapiso com 
atenuação de ruídos 
nas salas de 
estar/jantar, varanda, 
circulação íntima 
e dormitórios

Área técnica para 
futura instalação 
de condensadora 
de ar-condicionado

Espaço para 
duas camas

Varanda 
gourmet com 
bancada, cuba 
e churrasqueira

1 e 2 vagas determinadas

dorms.
(1 suíte)3 75 m2 Varanda com

churrasqueira

MOdERnO,  PRÁtiCO 
E intEliGEntE .

difEREnCiAiS  dO PROJEtO

Previsão de 
infraestrutura para 
futura instalação de 

ar-condicionado tipo 
Split na sala e nos 
dormitórios (carga 

elétrica e dreno)

Varanda com 
churrasqueira

Sala/varanda 
com piso nivelado

Alto padrão REM 
Construtora

Esquadrias de 
alumínio feitas 
sob medida e 
com persianas 
de enrolar nos 

dormitórios

Preparação para 
individualização 

de água

Grandes janelas medindo 
1,12 m de largura x 1,54 m 

de altura



Planta opção do apto. de 75 m2 - 2 dormitórios (1 suíte), 
living ampliado, com sugestão de decoração. Móveis, em 
dimensões comerciais, não fazem parte do contrato. 
Medidas internas de face a face.

Piso nivelado Guarda-corpo 
em alumínio e 
vidro

Grande janela 
medindo 

1,12 m de largura x 
1,54 m de altura

Grandes janelas medindo 
1,12 m de largura x 1,54 m 

de altura

Contrapiso com atenuação 
de ruídos nas salas de 
estar/jantar, varanda,
circulação íntima 
e dormitórios

Área técnica para 
futura instalação de 
condensadora de 
ar-condicionado

Varanda 
gourmet com 
bancada, cuba 
e churrasqueira

1 e 2 vagas determinadas

dorms.
(1 suíte)2 75 m2 Varanda com

churrasqueira

difEREnCiAiS  dO PROJEtO

PARA qUEM BUSCA MAiS 
ESPAçO SEM PERdER 
A PRiVACidAdE .

OPçãO liVinG AMPliAdO

Previsão de 
infraestrutura para 
futura instalação de 

ar-condicionado tipo 
Split na sala e nos 
dormitórios (carga 

elétrica e dreno)

Varanda com 
churrasqueira

Sala/varanda 
com piso nivelado

Alto padrão REM 
Construtora

Esquadrias de 
alumínio feitas 
sob medida e 
com persianas 
de enrolar nos 

dormitórios

Preparação para 
individualização 

de água



dormitório1 40 m2

difEREnCiAiS  dO PROJEtO

Entregue equipado e decorado (conforme memorial descritivo) 
com móveis, louças, roupas de cama, eletrodomésticos e todo 
conforto que seu hóspede precisa.

Planta tipo - 1 dormitório de 40 m2 com sugestão de 
decoração. Móveis, em dimensões comerciais, não fazem 

parte do contrato. Medidas internas de face a face.

Piso nivelado Guarda-corpo em 
alumínio e vidro

Grande janela 
medindo 

1,12 m de largura x 
1,54 m de altura

Contrapiso com 
atenuação de ruídos 

nas salas de 
estar/jantar, varanda, 

e dormitório

Varanda

PRAtiCidAdE COM 
SERViçOS dE HOtEl .

Perspectiva artística
liVinG dO APtO. dE 1 dORM.

APARtAMEntOS PARA HOSPEdAGEM



diferenciais do projeto

•	Alto	padrão	REM	Construtora

•	Esquadrias	de	alumínio	sob	medida	com	persianas	de	
enrolar	nos	dormitórios	

•	Churrasqueira	a	carvão	totalmente	equipada

•	Previsão	de	Infraestrutura	para	futura	instalação	de	
ar-condicionado	tipo	Split	na	sala	e	nos	dormitórios	
(carga	elétrica	e	dreno)

•	Acústica:	contrapiso	com	sistema	de	
atenuação	de	ruídos	nos	dormitórios	e	
circulação	íntima	-	Laje	de	12	cm	+	manta	
acústica	de	5mm	+	contrapiso	de	4	cm

•	Sala/varanda	com	piso	nivelado

•	Preparação	para	individualização	de	água

qUAlidAdE REM

Alvará de aprovação de edificação nova nº 2018/17086-00 emitido em 02/10/2018 | Registro de incorporação sob o nº 02 da matrícula 133.203,
no 2º Oficial de Registro de imóveis de São Paulo em 21/11/2018 | Frema Consultoria imobiliária S.A. - Creci 497J - Av. Sumaré, 1700 - CEP: 05016-110 

São Paulo - SP tel.: (11) 2121.7200 - www.brasilbrokers.com.br



R u A  D i A N A ,  3 7 5  |  P E R D i Z E S

Realização e Construção


