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A Living é uma empresa do Grupo Cyrela, uma marca que há 50 anos trabalha com ética, 

responsabilidade e coragem, já tendo construído projetos e relações para mais de 200 

mil famílias. Desde 2007, fazemos parte da vida de muitas famílias e investidores. Nossa 

missão é ser a melhor opção para quem está mudando de vida. Buscamos melhorar todos 

os dias, desde encontrar o melhor terreno até construir da maneira mais eficiente. Se você 

está em busca de um imóvel com muitas qualidades, oferecemos o melhor conjunto delas.

Reconhecida pela credibilidade e entrega no prazo, a Morar Construtora se tornou uma 

referência no Espírito Santo, com mais de 1 milhão de metros quadrados construídos. Uma 

marca que faz parte do desenvolvimento capixaba, investindo continuamente em melhorias 

de processos e tecnologias. A cada projeto são feitas pesquisas com os novos moradores na 

intenção de conhecer seus desejos e necessidades. É isso que permite à empresa oferecer 

produtos diferenciados e alcançar hoje o marco de mais de 5.800 unidades entregues e em 

obras, entre projetos comerciais, residenciais e de hotelaria.

Há mais de 30 anos transformando sonhos em realidade.



O Veredas Buritis Condomínio Clube reúne tudo o que você e sua 

família precisam para ter qualidade de vida: todo conforto de um 

condomínio clube com a comodidade de estar perto de shoppings, 

supermercados, escolas, faculdades, hospitais e um amplo comércio. 

E tudo isso em um dos bairros que mais se valoriza na Grande 

Vitória: Colina de Laranjeiras.*

Venha morar perto 
de tudo que você 
sempre quis.

Av. Central

Carone Mall - em frente ao empreendimento Shopping Montserrat - ao lado do empreendimento

Av. Civit

*Fonte: Sinduscon-ES (ht tp://www.sinduscon-es.com.br/v2/upload/1292014143921_Apresentacao_Censo_Maio_2014.pdf)



Estande de vendas 
com apto decorado
AGENDE UMA VISITA

Shopping
Montserrat

Carone Mall

Av. Central

Av. Civit

Supermercado
EPA

BR 101

Torre
A Torre

D

More em um bairro 
que não para de crescer: 
Colina de Laranjeiras.  

Rua Dona Teresa Cristina,
Colina de Laranjeiras, Serra - ES.  Foto aérea de agosto de 2014. 



/  Área privativa de 60,74m² a 73,46m²

/  Varanda gourmet

/  1 ou 2 vagas de garagem

/  2 elevadores por torre

/  Clube privativo com

mais de 20 itens de lazer

/  Área de lazer já entregue

decorada e mobiliada  

2 e 3quartos
c/ suíte  

Apartamentos

Um condomínio 
que valoriza seu 
conforto e bem-estar.

Surpreendente em cada detalhe. Assim é o 

Veredas Buritis, um projeto idealizado para 

proporcionar qualidade de vida e momentos de 

lazer especiais em um clube privativo completo.       

Foto da área de lazer do condomínio, conforme entregue na 1ª fase do empreendimento. 
Os mobiliários e acabamentos permanecerão no estado e quantidades em que se 
encontram no local. As áreas comuns do empreendimento estão sujeitas a alterações em 
função das determinações do Regimento Interno e Assembleias Gerais realizadas pela 
administração da 1ª Fase do condomínio.



/  Guarita 

/  Cerca elétrica

/  Controle de entrada 

e saída de veículos e 

pedestres

/  Câmeras de segurança

/  Sistema de 

videomonitoramento

Segurança 24 horas para garantir 
mais tranquilidade ao

seu dia a dia. 

Guarita

Foto da guarita do condomínio, conforme entregue na 1ª fase do empreendimento. Os acabamentos permanecerão no estado e quantidades 
em que se encontram no local. As áreas comuns do empreendimento estão sujeitas a alterações em função das determinações do Regimento 
Interno e Assembleias Gerais realizadas pela administração da 1ª Fase do condomínio.



1ª fase - 100% vendida e 
entregue no prazo

Conheça o seu condomínio clube.

Sol nascente

Sol poente

2ª fase  do 
empreendimento 

Implantação 
do condomínio

Ilustração artística da implantação do condomínio sujeita a alterações. Os mobiliários, equipamentos e acabamentos entregues 
na 1ª fase do empreendimento permanecerão no estado e quantidades em que se encontram no local. Acabamentos, 
quantidade de mobiliário e equipamentos das áreas comuns, que serão entregues na 2ª fase, conforme Memorial Descritivo do 
empreendimento. As decorações e o paisagismo representados são meramente ilustrativos. Os elementos aqui representados 
poderão sofrer modificações na sua localização e formato durante a execução da obra, para que se tenha a melhor solução 
de implantação, a critério da Incorporadora, em função das condições finais da topografia do terreno. O projeto e áreas 
comuns já entregues estão sujeitas a alterações em decorrência de normas técnicas e legislações vigentes, ou em função das 
determinações do Regimento Interno e Assembleias Gerais realizadas pela administração da 1ª Fase do condomínio.



Mais de 20 itens de lazer 
prontos para você

relaxar e se divertir. 

1. Piscina adulto com raia de natação

2. Deck molhado

3. Solarium

4. Piscina infantil

5. Piscina biribol

6. Campinho gramado

7. Parquinho

8. Gazebo

9. Bar da piscina

10. Churrasqueira da piscina

11. Salão de festas aberto

12. Churrasqueira e forno de pizza 

13. Salão de festas fechado

14. Espaço gourmet

15. Sauna com sala de repouso

16. Academia

17. Minivila 

18. Salão de festas infantil

19. Sala de estética e massagem

20. Brinquedoteca

21. Quadra recreativa (no lazer suspenso)

22. Churrasqueira da quadra (no lazer suspenso)

23. Varanda de jogos (no lazer suspenso)

Implantação da 
área de lazerIlustração artística do Clube do condomínio sujeita a alterações. Os mobiliários, equipamentos e acabamentos entregues na 1ª fase do empreendimento permanecerão no estado e quantidades em que se encontram no local. Acabamentos, quantidade de mobiliário e equipamentos das áreas comuns, que serão entregues na 2ª fase, 

conforme Memorial Descritivo do empreendimento. As decorações e o paisagismo representados são meramente ilustrativos. Os elementos aqui representados poderão sofrer modificações na sua localização e formato durante a execução da obra. O projeto e áreas comuns já entregues estão sujeitas a alterações em decorrência 
de normas técnicas e legislações vigentes, ou em função das determinações do Regimento Interno e Assembleias Gerais realizadas pela administração da 1ª Fase do condomínio.
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Piscina adulto com 
raia para natação

Foto da piscina do condomínio, conforme entregue na 1ª fase do empreendimento. Os mobiliários e acabamentos permanecerão no estado e quantidades em que se encontram no local. As áreas comuns do empreendimento estão sujeitas a alterações em função das determinações do Regimento 
Interno e Assembleias Gerais realizadas pela administração da 1ª Fase do condomínio.



Brinquedoteca

Salão de festas 
infantil

Foto do salão de festas infantil do condomínio, conforme entregue na 1ª fase do empreendimento. Os mobiliários e acabamentos permanecerão no estado e quantidades em que 
se encontram no local. As áreas comuns do empreendimento estão sujeitas a alterações em função das determinações do Regimento Interno e Assembleias Gerais realizadas pela 
administração da 1ª Fase do condomínio.

Foto da brinquedoteca do condomínio, conforme entregue na 1ª fase do empreendimento. Os mobiliários e acabamentos permanecerão no estado e quantidades em que se encontram no local. As áreas comuns do empreendimento estão sujeitas a alterações em função das determinações do 
Regimento Interno e Assembleias Gerais realizadas pela administração da 1ª Fase do condomínio.



Academia
Foto da academia do condomínio, conforme entregue na 1ª fase do empreendimento. Os mobiliários, equipamentos e acabamentos permanecerão no estado e quantidades em que se encontram no local. As áreas comuns do empreendimento estão sujeitas a alterações em função das determinações 
do Regimento Interno e Assembleias Gerais realizadas pela administração da 1ª Fase do condomínio.



Foto da churrasqueira e forno de pizza do condomínio, conforme entregue na 1ª fase do empreendimento. Os mobiliários, equipamentos e acabamentos permanecerão no estado e quantidades em que se encontram no local. As áreas comuns do empreendimento estão sujeitas a alterações em função 
das determinações do Regimento Interno e Assembleias Gerais realizadas pela administração da 1ª Fase do condomínio..

Churrasqueira com 
forno de pizza

Salão de festas
Foto do salão de festas fechado do condomínio, conforme entregue na 1ª fase do empreendimento. Os mobiliários e acabamentos permanecerão no estado e quantidades em que 
se encontram no local. As áreas comuns do empreendimento estão sujeitas a alterações em função das determinações do Regimento Interno e Assembleias Gerais realizadas pela 
administração da 1ª Fase do condomínio.



Parquinho 
e Gazebo

Campinho gramado

Foto do campinho gramado do condomínio, conforme entregue na 1ª fase do empreendimento. Os mobiliários, equipamentos e acabamentos permanecerão no estado e quantidades em que se encontram no local. As áreas comuns do empreendimento estão sujeitas a alterações em função das 
determinações do Regimento Interno e Assembleias Gerais realizadas pela administração da 1ª Fase do condomínio.

Foto do parquinho e gazebo do condomínio, conforme entregue na 1ª fase do empreendimento. Os mobiliários, equipamentos e acabamentos permanecerão no estado e quantidades em que se encontram no local. As áreas comuns do empreendimento estão sujeitas a alterações em função das 
determinações do Regimento Interno e Assembleias Gerais realizadas pela administração da 1ª Fase do condomínio.



Varanda de jogos 
e churrasqueira 

da quadra

Foto da quadra recreativa do condomínio, conforme entregue na 1ª fase do empreendimento. Os mobiliários e acabamentos permanecerão no estado e quantidades em que se encontram no local. As áreas comuns do empreendimento estão sujeitas a alterações em função das determinações do 
Regimento Interno e Assembleias Gerais realizadas pela administração da 1ª Fase do condomínio.

Foto da churrasqueira da quadra e varanda de jogos do condomínio, conforme entregue na 1ª fase do empreendimento. Os mobiliários, equipamentos e acabamentos permanecerão no estado e quantidades em que se encontram no local. As áreas comuns do empreendimento estão sujeitas a 
alterações em função das determinações do Regimento Interno e Assembleias Gerais realizadas pela administração da 1ª Fase do condomínio.

Quadra recreativa



O apartamento com 3 quartos 
dos seus sonhos está aqui. 

Sala decorada
Foto da sala da unidade decorada do apartamento de 3 quartos com suíte (coluna 01), com sugestão de decoração. Os móveis e utensílios representados são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As especificações dos acabamentos estão definidas no Memorial Descritivo do 
empreendimento anexo ao Contrato. O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações vigentes.

Varanda Gourmet
Foto da varanda gourmet da unidade decorada do apartamento de 3 quartos com suíte (coluna 01), com sugestão de decoração. Os móveis e utensílios representados são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As especificações dos acabamentos estão definidas no Memorial 
Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações vigentes.



73,46m² 62,70m²

Colunas 02, 03, 06 e 07

3 qtos c/ suíte 2 qtos c/ suíte
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1 - Ampla entrada com Home Office

2 - Cozinha Americana

3 - Cozinha com espaço para geladeira e freezer ou side by side

4 - Área de serviço com espaço multiuso

1 - Cozinha Americana

2 - Cozinha com espaço para geladeira e freezer ou side by side

3 - Varanda gourmet com bancada e instalação de gás

5 - Varanda gourmet com bancada e instalação de gás

6 - Caixa de ar-condicionado em todos os quartos

7 - Ventilação cruzada

4 - Espaço para Home Office

5 - Caixa de ar-condicionado em todos os quartos

6 - Suíte com possibilidade de Closet
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Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 01 da Torre A com 73,46 m². Os móveis e utensílios representados são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As especificações dos acabamentos estão definidas no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. 
O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações vigentes.

Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 02 da Torre A com 62,70 m². Os móveis e utensílios representados são de dimensões comerciais e não fazem parte do 
contrato. As especificações dos acabamentos estão definidas no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O projeto está sujeito a alterações em função das 
normas técnicas e legislações vigentes.

Colunas 01, 04, 05 e 08

Visite esta unidade 
decorada no estande 

de vendas.
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62,13m² 60,74m²

Colunas 01, 04, 05 e 08 Colunas 02, 03, 06 e 07

2 qtos c/ suíte 2 qtos c/ suíte

1 - Cozinha Americana

2 - Varanda gourmet com bancada e instalação de gás

3 - Caixa de ar-condicionado em todos os quartos

4 - Suíte com possibilidade de Closet

Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 01 da Torre D com 62,13 m². Os móveis e utensílios representados são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As especificações dos acabamentos estão definidas no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. 
O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações vigentes.

Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 02 da Torre D com 60,74 m². Os móveis e utensílios representados são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As especificações dos acabamentos estão definidas no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. 
O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações vigentes.
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1 - Varanda gourmet com bancada e instalação de gás

2 - Banheiros com ventilação natural

3 - Caixa de ar-condicionado em todos os quartos

4 - Ventilação cruzada
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3 qtos c/ suíte

torres A, B, C

ÁREA COLUNA
QUANTIDADE 

DE APTOS

73,46m² 01/04/05/08 132

13262,70m² 02/03/06/07

62,13m² 01/04/05/08 44

60,74m² 02/03/06/07 44

2 qtos c/ suíte

torres A, B, C

2 qtos c/ suíte

torre D

2 qtos c/ suíte

torre D

Ficha Técnica

/ Empreendimento: Veredas Buritis Condomínio Clube

/ Tipo: Residencial

/ Endereço: Rua Dona Teresa Cristina, nº 179, Colina de Laranjeiras, Serra, ES 

/ Torres: 04, sendo 3 torres de 2 e 3 quartos e 1 torre de 2 quartos

/ Total de unidades: 352

/ Unidades por torre: 88

/ Unidades por andar/pavimento: 8

/ Pavimentos: 11

/ Vagas de garagem: 1 ou 2 vagas de garagem

/ Elevadores: 2 elevadores em cada torre

/ Área do terreno: 13.219,13m²

/ Projeto de arquitetura: Carlos Eduardo de Lacerda

/ Projeto de paisagismo: Martha Gavião

/ Fotos: Jorge Sagrilo

1ª fase já entregue:
/ Torres B e C

/ 176 unidades

/ Guarita, clube e lazer suspenso

Foto da piscina do condomínio, conforme entregue na 1ª fase do empreendimento. Os mobiliários e acabamentos permanecerão no estado e quantidades em que se encontram no local. As áreas comuns do empreendimento estão sujeitas a alterações em função das determinações do Regimento 
Interno e Assembleias Gerais realizadas pela administração da 1ª Fase do condomínio.
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Projeto arquitetônico: Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Ltda. Incorporadora responsável: Tamoios Empreendimentos Imobiliários Ltda. Projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Serra sob o nº 3718/2010 em 12/07/2010 e reaprovado sob o nº 103963/2012 em 27/11/2012. Memorial 
de Incorporação registrado na matrícula nº 71.555-R1, sob o nº 124.001 de 21/09/2010 no Cartório 1º Ofício da segunda zona de Serra/ES, nos termos da lei nº 4.591/64. Creci Morar: 4948J. Creci Living: J-17592. Material provisório, sujeito a alterações. Impresso em outubro de 2017.
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