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Só um BRZ
é assim.

Viver em um BRZ é sentir que todos os detalhes foram 
pensados exclusivamente para você. A excelência e os 
diferenciais de cada projeto da empresa fazem do sonho 
da casa própria uma experiência única e surpreendente.

Viver em um BRZ é ter a certeza de encontrar um rigoroso 
padrão de qualidade em todo o processo de construção e  
o cuidado com cada ambiente do empreendimento.  
Em quase duas décadas de história, a BRZ não parou de 
crescer e já está presente em diversas cidades, expandindo  
a qualidade PREMIUM da empresa pelo Brasil. Motivo de 
orgulho para clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros, 
a empresa conquistou, como poucas, o seu reconhecimento  
e um lugar de destaque no mercado imobiliário nacional.

Viver em um BRZ é se relacionar com a empresa de uma forma 
transparente e verdadeira. Ao oferecer facilidades exclusivas, 
lançar novidades, antecipar tendências, construir com respeito 
ao meio ambiente, inovar em todas as áreas e ser uma 
referência nos programas Minha Casa Minha Vida e Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), a BRZ quer 
seguir encantando e conquistando cada um dos seus clientes.

Viver em um BRZ é ter a exclusividade de morar em 
um empreendimento de qualidade PREMIUM. A grande 
e duradoura parceria com a Caixa Econômica Federal, 
a objetividade nos negócios e a simplicidade nos 
relacionamentos mostram que, mais do que oferecer 
apartamentos, é possível entregar um BRZ para você.  
Porque só ele é assim.



Um BRZ
Os produtos da BRZ não param de evoluir. Novas plantas e 
diferentes empreendimentos são desenvolvidos em busca do 
melhor projeto para a cidade e do melhor aproveitamento do 
espaço em prol da qualidade de vida e das necessidades dos 
clientes. Some-se a esses diferenciais o rigoroso padrão de 
qualidade em todo o processo de construção e acabamento, a 
arquitetura moderna e diferenciada, o paisagismo exuberante, 
a portaria e a área de lazer entregue mobiliada, equipada e 
decorada. São empreendimentos diversificados, em torres que 
vão de 4 a 14 andares, podendo ter suíte, varanda e elevador. 
Tudo pensado e planejado para oferecer novas experiências de 
vida em um produto PREMIUM e acessível, feito para superar as 
expectativas de cada novo morador.

Morar em um BRZ é viver uma experiência exclusiva de realizar 
o sonho da casa própria em um empreendimento PREMIUM. 
Um produto que supera todas as expectativas sem deixar de 
ser acessível e possível para quem quer sair do aluguel e morar 
no seu próprio apartamento. 

Cada item de um BRZ é pensado para ir além do que essa 
categoria de mercado oferece. Do rigoroso controle de 
qualidade, das soluções inovadoras nos projetos, do cuidado 
com todos os detalhes, a empresa faz do seu empreendimento 
um Minha Casa Minha Vida PREMIUM que só ela oferece. 

Todo BRZ tem área de lazer completa entregue mobiliada com 
móveis da Butzke, de Santa Catarina, a mesma empresa que 
atende hotéis como o Fasano no Rio de Janeiro, Salvador e 
São Paulo. Além disso, passou a ter, recentemente, adornos 
e objetos de decoração na sua área de lazer. A segurança 
é garantida pela estrutura de um condomínio fechado com 
portaria. A arquitetura é moderna e o paisagismo se destaca 
pelo cuidado na escolha de cada item. 

Tudo isso fez da empresa uma referência junto à Caixa 
Econômica Federal, que tornou essa parceria o melhor 
caminho, com as melhores condições para quem quer começar 
uma nova vida escolhendo um empreendimento PREMIUM que 
só a BRZ oferece. 
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Estande de Itaboraí
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A realização do seu 
sonho começa aqui.
Os estandes de vendas da BRZ são tão encantadores quanto 

os empreendimentos. Afinal, é aqui que começam os primeiros 

contatos com seu futuro apartamento. Cada estande é 

planejado para receber você em um ambiente amplo, acolhedor 

e muito confortável. Você vai ver o apartamento decorado, 

bater um papo descontraído com os vendedores, conhecer as 

condições de negociação e até tomar um cafezinho. Pode ter 

certeza, em um estande da BRZ, você já vai começar a se sentir 

em casa.

ESTANDES  
DA BRZ
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ESTANDES DA BRZ

Itaboraí/RJ

Barretos/SP Patos de Minas/MG

Hortolândia/SP



A felicidade está mais 
perto do você imagina.
Casa nova, vida nova. É hora de começar a dar forma ao 
sonho que você tanto lutou para realizar. E a BRZ vai te ajudar. 
Em cada empreendimento, os clientes têm acesso gratuito a 
projetos completos de apartamentos decorados. São sugestões 
de mobiliário, acabamento, marcenaria e projeto elétrico para 
salas, cozinhas, banheiros e quartos feitas por decoradores 
renomados. 

Decorados BRZ.

19

Sala conjugada
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Varginha/MG

• Apartamento compacto

• 2 quartos

• Banho

• Sala para dois ambientes 
(estar e jantar)

• Cozinha conjugada  
com a área de serviço

Planta 48,84m2

PORTAL
RECANTO
DAS PÉTALAS

Sala de jantar

Sala 

Quarto
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Tatuí/SP

• Apartamento compacto 2

• 2 quartos

• Banho

• Sala para dois ambientes 
(estar e jantar)

• Cozinha conjugada  
com a área de serviço

Planta 47,88m²

PORTAL
VEREDAS
DO VALE

Sala conjugada

Quarto

BanheiroCozinha

Quarto
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Mogi Guaçu/SP

• Apartamento com suíte

• 2 quartos

• Banho

• Sala para dois ambientes 
(estar e jantar)

• Cozinha conjugada  
com a área de serviço

Planta 52,09m²

PORTAL
VILA DAS
BORBOLETAS

Sala conjugada

Quarto

BanheiroQuarto

Cozinha
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Araras/SP

• Apartamento com  
suíte e varanda

• 2 quartos com suíte

• Varanda

• Banho

• Sala para dois ambientes 
(estar e jantar)

• Cozinha conjugada  
com a área de serviço

Planta 57,39m²

PORTAL
SOLAR DOS
JACARANDÁS

Quarto

Quarto

CozinhaBanheiro

Sala conjugada
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Pouso Alegre/MG

• Apartamento com suíte e 
sem varanda

• 2 quartos com suíte

• Banho

• Sala para dois ambientes 
(estar e jantar)

• Cozinha conjugada  
com a área de serviço

Planta 54,38m²

PORTAL
RECANTO
DAS CAMÉLIAS

Sala conjugada

Quarto

Banheiro

Quarto

Cozinha
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Minas Gerais
Em Minas, quem conhece 
a BRZ não esquece jamais.
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Área: 708,115 km2

População: 238.230 habitantes*

Carinhosamente chamada como a “Princesinha do Oeste”, 
Divinópolis é apontada como uma das 100 melhores cidades 
do país para se investir e reconhecida como um dos principais 
municípios do estado. Dinâmica e acolhedora, a cidade está 
localizada na zona metalúrgica, a pouco mais de 100 km de 
Belo Horizonte. Com suas praças, ruas movimentadas e gente 
feliz, Divinópolis é sinônimo de trabalho, cultura, educação, 
progresso e oportunidades. A BRZ já entregou 1.784 unidades 
na cidade, oferecendo apartamentos que estão mudando  
a vida de seus moradores e movimentando o setor  
imobiliário da região.

Divinópolis

*Censo IBGE 2019 – População estimada.
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Na verdade, sempre foi meu 
sonho, desde criança, sair de 
casa, ter minha casa própria 
e atualmente eu moro de 
aluguel e agora eu estou 
buscando a chave da minha 
primeira casa própria.”

Marcelle Caroline Rodrigues

“É uma realização. Uma 
conquista, com menos de 
30 anos, já conseguir um 
apartamento, não é todo 
mundo que consegue. Eu 
venho batalhando e hoje 
estou aqui realizado. O 
processo foi bem fácil. Fui 
pra conhecer e em dois, três 
dias fui aprovado e deu tudo 
certo. Fiquei bem feliz com a 
ajuda que a BRZ me deu!”

Phelipe Mizerani

DIVINÓPOLIS

PORTAL
PEDRA DE JADE

Um lugar para quem  
adora ser feliz 

morando no que é seu.

Morar em uma localização estratégica na avenida Autorama 
ajuda a ganhar tempo na rotina diária, principalmente na hora 
de ir e voltar do trabalho. Com mais tempo livre, é possível 
curtir com a família as várias opções de lazer que o condomínio 
oferece, com toda a privacidade, segurança e conforto.

100% VENDIDO

PRONTO 
PARA MORAR

ENTREGUE EM
FEVEREIRO DE 2019

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com  
2 quartos

• 8 andares com elevador

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Salão de festas

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para sol  
e descanso

• Quadra recreativa

• Playground

• Churrasqueiras

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 224 apartamentos



37Playground

Fachada

PORTAL PEDRA DE JADE

DIVINÓPOLIS

Quadra recreativa

Piscinas adulto e infantil

PORTAL PEDRA DE JADE
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Nossa, se não fosse a 
BRZ, hoje, eu não estaria 
conseguindo realizar 
esse sonho de ter a nossa 
casa.  Foi excelente. Eles 
conversaram, realizaram 
entrevista e analisaram se 
eu tinha condições para 
conseguir realizar o meu 
sonho. Eles pegaram o que 
eu tinha de disponível e 
realizaram o meu sonho. 
Eles tiveram um olhar pra 
família. A partir do momento 
que é um Minha Casa Minha 
Vida, não é só eu, Grazielly. 
Tem meu esposo e meus 
filhos. Essa preocupação 
de nos proporcionar essa 
área de lazer, tudo isso é um 
diferencial. E a BRZ faz isso!”

Grazielly Coimbra

“Foi um processo muito bom, 
mas com ansiedade a mil, 
mas sempre fui bem atendida. 
Todas as informações que eu 
precisava estavam ali à mão, 
foi muito mais do que eu 
esperava. Estou apaixonada 
pelo condomínio. Ficou 
perfeito, lindo! A BRZ pensou 
carinhosamente em cada 
morador.”

Fabrícia Melo

DIVINÓPOLIS

PORTAL
TOPÁZIO
IMPERIAL

Mais do que dar adeus 
 ao aluguel, aqui você 
vai dar boas-vindas à 

qualidade de vida.

Primeiro empreendimento com suíte da BRZ em Divinópolis, o 
Topázio Imperial é um condomínio fechado onde o conforto, 
a segurança e as opções de lazer são exatamente do jeito que 
todo mundo sempre sonhou. Tudo isso com uma excelente 
localização: na avenida Autorama.

100% VENDIDO

PRONTO 
PARA MORAR

ENTREGUE EM
MARÇO DE 2019

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com 2 
quartos com suíte

• 8 andares com elevador

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Salão de festas

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para sol  
e descanso

• Quadra recreativa

• Playground

• Churrasqueira

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 192 apartamentos



41Churrasqueira

Portaria

PORTAL TOPÁZIO IMPERIAL

DIVINÓPOLIS

Vista geral

Piscinas adulto e infantil

PORTAL TOPÁZIO IMPERIAL
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Eu vi o estande na rua e fiquei 
interessada. Era um sonho 
ter um imóvel. Eu fiquei 
apaixonada. Já vi os prédios 
todos bonitinhos na maquete 
e já gostei. E tem tudo, tem o 
lazer, a piscina, churrasqueira, 
quadra de esportes, eu não 
preciso me deslocar para 
procurar lazer. Eu indico a 
BRZ pra todo mundo.”

Rafaela Camargo Duarte

“Superou minhas 
expectativas. É um sonho 
realizado. É o maior sonho da 
minha vida. É realmente alto 
nível. A BRZ me ajudou muito, 
o corretor também. Ficou 
tudo por conta dele. Eu não 
tinha muito tempo e horário 
e ele fez tudo praticamente 
sozinho. A forma como eles 
tratam o cliente é tipo uma 
família. Não é de cliente 
para comprador e nem de 
comprador para vendedor. É 
realmente uma família. Eles 
estão vendendo sonho.”

Mariane Germini

DIVINÓPOLIS

PORTAL
DIAMANTE
ROSA

Tudo fácil, tudo rápido, 
tudo para ser feliz.

Morar em uma localização estratégica em Divinópolis, não 
apenas conecta com o que a cidade tem de melhor, como 
ajuda a ganhar tempo na rotina diária. Com mais tempo livre e 
morando no que é seu, é possível curtir, com toda a segurança 
e conforto, o lazer completo com toda a família. 

100% VENDIDO

PRONTO 
PARA MORAR

ENTREGUE EM
NOVEMBRO DE 2019

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com 2 
quartos com e sem suíte

• 12 andares com 2 elevadores

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Salão de festas com 
churrasqueira na varanda 

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para sol  
e descanso

• Quadra recreativa

• Playground

• Churrasqueira

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 288 apartamentos



45Churrasqueira

Playground

PORTAL DIAMANTE ROSA

DIVINÓPOLIS

Quadra recreativa

Piscinas adulto e infantil

PORTAL DIAMANTE ROSA
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Área: 542,797 km2

População: 150.737 habitantes*

Mais de 2.480 famílias moram em seu BRZ PREMIUM nessa 
cidade acolhedora, dinâmica e empreendedora. Primeira 
cidade de atuação da BRZ, cortada por cinco rodovias e 
localizada às margens da Fernão Dias, Pouso Alegre tem uma 
das maiores economias do Sul de Minas Gerais e se destaca 
pelo grande crescimento, o ensino de qualidade, as grandes 
indústrias e a produção de batatas, famosa na região.  
Presente na cidade desde 2009, a BRZ já lançou 13 
empreendimentos, comercializou 2.948 unidades  
e já entregou 2.544 apartamentos.

Pouso Alegre 

*Censo IBGE 2019 – População estimada.
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A BRZ é uma empresa 
muito transparente, desde o 
momento que compramos, 
deu tudo certo, inclusive 
o empreendimento foi 
entregue antes da previsão 
contratual. Ultrapassou 
nossas expectativas. O 
apartamento é muito 
bonito. O paisagismo do 
empreendimento foi muito 
bem feito, muito bem 
elaborado. Pouso Alegre não 
tem empreendimento deste 
nível. A BRZ é uma empresa 
extremamente organizada.”

Katiuska Guedes e 
Leandro Cavini

“Fomos bem atendidos. 
Tivemos bastante opção 
de escolha. Foi muito 
legal. Gostamos bastante 
da recepção da BRZ, do 
atendimento. Já temos um 
filho e estamos esperando 
outro agora, foi um presente já 
receber as chaves, pois vamos 
conseguir planejar e organizar 
tudo certinho. A qualidade da 
BRZ é muito boa.”

Rafael Inácio e  
Letícia de Souza

POUSO ALEGRE

PORTAL
RECANTO
DAS JADES

Não é só um sonho. 
É uma grande 
oportunidade.

Bem-vindo a um empreendimento mais do que especial, 
onde morar cercado de coisas boas é uma realidade. Tem 
lazer completo para toda a família se divertir e excelente 
localização, além de muito conforto e segurança. Mas o mais 
surpreendente é saber que, com as condições que só a BRZ 
pode oferecer, realizar o sonho de ficar livre do aluguel nunca 
foi tão fácil. 

100% VENDIDO

PRONTO 
PARA MORAR

ENTREGUE EM
ABRIL DE 2019

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com 2 
quartos com e sem suíte

• 12 andares com 2 elevadores

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Salão de festas com 
churrasqueira na varanda 

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para sol e 
descanso

• Quadra recreativa

• Playground

• Churrasqueira

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 288 apartamentos



51Quadra recreativa

Churrasqueira 

PORTAL RECANTO DAS JADES

POUSO ALEGRE

Piscinas adulto e infantil

Playground

PORTAL RECANTO DAS JADES
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Excelente! Não tenho o que 
reclamar. Foi entregue antes 
do previsto, porque era para 
ser em 2021, né? Entregou 
antes... É a minha casa, é a 
minha vida! Eu estou feliz 
demais! Não tem dinheiro 
que pague a felicidade que 
estou sentindo... É Deus!”

Elisângela Rezende 
dos Santos

“Com certeza eu indico a BRZ, 
não só pela qualidade dos 
apartamentos, mas como a 
facilidade de financiar. Não é 
tão burocrático se comparado 
com outras empresas. O 
atendimento foi muito bom. 
Eles têm um respeito muito 
grande por nós consumidores. 
É um empreendimento que 
não iremos nos arrepender. 
Tem um espaço de lazer bom 
e uma segurança boa. Ficou 
muito bonito!”

Eli da Silva e  
Thamires da Silva

POUSO ALEGRE

PORTAL
RECANTO DAS
CAMOMILAS

Junte o prático ao 
agradável: localização 

perfeita e muita  
qualidade de vida.

Nada como juntar o sonho de viver com todo o conforto e a 
segurança de um condomínio fechado com a oportunidade 
de morar perto de tudo o que a cidade tem de melhor. Pois 
é exatamente isso que o Portal Recanto das Camomilas 
oferece: tranquilidade, privacidade e muito lazer para curtir 
com a família. 

100% VENDIDO

PRONTO 
PARA MORAR

ENTREGUE EM
JULHO DE 2019

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com  
2 quartos

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Salão de festas com 
churrasqueira na varanda

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para sol e 
descanso

• Quadra recreativa

• Churrasqueira

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 288 apartamentos



55Churrasqueira

Playground e quadra recreativa

PORTAL RECANTO DAS CAMOMILAS

POUSO ALEGRE

Portaria

Piscinas adulto e infantil

PORTAL RECANTO DAS CAMOMILAS
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A estrutura de ter um 
condomínio com área de 
lazer para minhas filhas foi o 
diferencial, pois isso é pra elas 
e tem também a segurança 
de poder deixar os filhos 
brincando sem qualquer tipo 
de problema.  
O que foi vendido foi 
entregue. Ficou perfeito. 
Não tenho o que reclamar. 
O contato com a BRZ foi 
super tranquilo. Entregaram 
a documentação perfeita e 
em ordem. Tudo correto. A 
aprovação foi muito rápida. 
Todas as dúvidas foram 
explicadas. O relacionamento 
foi muito bom.“

Michelly Monfredini

“É um momento de 
realização. É algo que 
queríamos há bastante 
tempo. Então buscamos 
várias empresas e 
conseguimos encontrar a 
BRZ, que é uma empresa 
que nos acolheu bastante, 
e consequentemente 
conseguimos realizar nosso 
sonho. Competência e 
qualidade definem a BRZ.”

Alef Rodrigues e  
Débora Domingues de Assis

POUSO ALEGRE

PORTAL
RECANTO DAS
MARGARIDAS

Todos os caminhos da 
felicidade apontam para 

essa direção.

Mais do que morar no Portal Recanto das Margaridas, você 
vai comemorar essa conquista, onde o conforto, a qualidade 
em cada detalhe, a segurança e as opções de lazer são 
exatamente daquele jeito que sua família sempre sonhou.  
Aqui, viver bem e feliz faz parte do seu dia a dia. 

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com 2 
quartos com e sem suíte

• 12 andares com  
2 elevadores

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Salão de festas com 
churrasqueira na varanda

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para sol  
e descanso

• Playground

• Quadra recreativa

• Churrasqueira

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 336 apartamentos

100% VENDIDO

PRONTO 
PARA MORAR

ENTREGUE EM
OUTUBRO DE 2019



59Playground

Portaria

PORTAL RECANTO DAS MARGARIDAS

POUSO ALEGRE

Piscinas adulto e infantil

Churrasqueira

PORTAL RECANTO DAS MARGARIDAS
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POUSO ALEGRE

PORTAL
RECANTO
DAS CAMÉLIAS

Aqui você mora em um 
endereço muito especial: o 

da qualidade de vida.

Aqui, tudo foi planejado para encantar pessoas como você, 
que procuram qualidade em cada detalhe antes de fazer suas 
escolhas. Com localização privilegiada, o Portal Recanto das 
Camélias contempla conforto, segurança e lazer completo para 
a sua família toda se divertir. 

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com  
2 quartos com suíte 

• 12 andares com  
2 elevadores

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para sol e 
descanso

• Quadra recreativa

• Playground

• Salão de festas com 
churrasqueira na varanda

• Churrasqueira

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 192 apartamentos

PREVISÃO DE
ENTREGA NO 2º 
SEMESTRE DE 2020

LANÇAMENTO



63Quadra recreativa

Salão de festas

PORTAL RECANTO DAS CAMÉLIAS

POUSO ALEGRE

Fachada

PORTAL RECANTO DAS CAMÉLIAS
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POUSO ALEGRE

PORTAL
RECANTO
DAS HORTÊNSIAS

Tudo prático, tudo 
divertido, tudo para  

você ser feliz.

Morar com acesso fácil a tudo o que você precisa, não apenas 
conecta você com o que a cidade tem de melhor, como te 
ajuda a ganhar tempo e qualidade de vida no seu dia a dia.  
No Portal Recanto das Hortênsias, você vai poder curtir 
todo o seu tempo em casa com as várias opções de lazer, 
a tranquilidade, a segurança e o conforto que sua família 
merece. 

LANÇAMENTO

PREVISÃO DE
ENTREGA NO 2º 
SEMESTRE DE 2020

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com  
2 quartos 

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para sol  
e descanso

• Quadra recreativa

• Pergolado

• Salão de festas com 
churrasqueira na varanda

• 2 churrasqueiras

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 272 apartamentos



67Churrasqueira

Piscinas adulto e infantil

PORTAL RECANTO DAS HORTÊNSIAS

POUSO ALEGRE

Fachada

Pergolado

PORTAL RECANTO DAS HORTÊNSIAS
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Área: 395,396 km2

População: 135.558 habitantes*

Localizada às margens do Lago de Furnas, no Sul de Minas 
Gerais, Varginha vem se destacando há vários anos como uma 
das melhores cidades da região para se viver e morar. Em suas 
fazendas, crescem pés de café que fizeram desse município a 
cidade-polo da exportação dessa frutinha que produz uma das 
maiores riquezas do Brasil.

Em Varginha, a BRZ já comercializou 2.320 unidades e já 
entregou 1.472 apartamentos, trazendo para a cidade um novo 
estilo de moradia, em que a qualidade PREMIUM cabe no bolso 
de seus moradores.

Varginha

*Censo IBGE 2019 – População estimada
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“Estou apaixonada por esse 
condomínio! A qualidade, 
tudo o que eles prometeram, 
realmente, está muito mais 
bonito e também estou 
apaixonada com o meu 
apartamento, com o meu bloco, 
com a vista. Está muito bonito! 
Você entra aqui no condomínio, 
pra quem enxerga de fora, é 
uma coisa, é bonito. Mas você 
entra aqui, parece uma cidade! 
A BRZ está de parabéns! Tudo 
muito lindo, a decoração, cada 
detalhe... Eles se preocuparam 
com quadrinho, com flor, com 
jarra. É cada detalhe, até nas 
áreas comuns que não parece 
Minha Casa Minha Vida.”

Andréia Moreira

“Eu escolhi fechar negócio 
com a BRZ porque eles 
facilitam muito. Eu nunca 
pensei em ter uma casa. Eu 
pensava que nunca teria 
condições de ter o valor 
de entrada que era preciso 
e toda a burocracia de 
documentação, eu sabia que 
pra mim seria difícil e, quando 
a corretora me disse que a 
documentação seria gratuita, 
que a entrada seria facilitada, 
que poderia parcelar e usar 
meu fundo de garantia, eu 
fiquei super feliz. Então eu 
falei é agora que eu consigo 
alcançar meu sonho.”

Suellen Chagas Rezende

VARGINHA

PORTAL
TULIPAS
DO CAMPO

Mais do que dar adeus ao 
aluguel, morar aqui  
é dar boas-vindas à 
qualidade de vida.

Realizar o sonho da casa própria tem outro sentido quando 
não se muda apenas de endereço, mas se muda para um outro 
padrão de qualidade de vida. No Portal Tulipas do Campo é 
assim. Porque morar em um dos bairros mais tranquilos da 
cidade, com um lindo projeto paisagístico, desfrutando de um 
verdadeiro clube dentro do condomínio, com várias opções de 
lazer para a família toda, é tudo o que se pode querer. 

100% VENDIDO

PRONTO 
PARA MORAR

ENTREGUE EM
AGOSTO DE 2019

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com  
2 quartos

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• 2 piscinas adulto e  
2 piscinas infantis

• 2 solários: espaço para  
sol e descanso

• Playground

• Quadra recreativa

• Espirobol

• Streetball

• Praça de ginástica

• 2 salões de festa com 
churrasqueira na varanda

• 3 churrasqueiras adjacentes

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 496 apartamentos



73Piscinas adulto e infantil

Vista geral

PORTAL TULIPAS DO CAMPO

VARGINHA

Playground

Churrasqueira

PORTAL TULIPAS DO CAMPO
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Sempre fomos muito bem 
acolhidos. Desde quando 
descobrimos a BRZ, 
através das redes sociais. 
Somos muito jovens ainda, 
estamos começando a vida. 
Precisamos deste apoio 
pra ter coragem de dar um 
passo, talvez maior que 
nossa perna, mas que hoje 
temos certeza que não 
tínhamos opção melhor.”

Mariana Lemes Alves

“Fui muito bem atendido pela 
BRZ. Estou muito satisfeito. 
Assim que cheguei e fiz a 
vistoria, fiquei muito feliz pelo 
que vi. O empreendimento 
ficou muito bonito.  
A BRZ deu todo auxílio 
durante todo processo. 
Indico a BRZ, primeiro por 
responsabilidade, confiança  
e dedicação ao serviço.”

Otávio Lourenço Pala

VARGINHA

PORTAL
RECANTO
DAS PÉTALAS

A qualidade de vida 
escolheu o endereço 

perfeito: o seu.

Bem-vindo ao empreendimento que você sempre sonhou e 
com a qualidade PREMIUM que você sempre quis. No Portal 
Recanto das Pétalas, você tem uma área de lazer completa 
para a sua diversão e todo o conforto e segurança que sua 
família merece para viver o sonho do morar no que é seu.  
Não é tudo o que você queria?

100% VENDIDO

PRONTO 
PARA MORAR

ENTREGUE EM
NOVEMBRO DE 2019

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com  
2 quartos

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para sol e 
descanso

• Playground

• Quadra recreativa

• Salão de festas com 
churrasqueira na varanda

• Churrasqueira

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 336 apartamentos



77Área de lazer

Churrasqueira

PORTAL RECANTO DAS PÉTALAS

VARGINHA

Fachada

Piscinas adulto e infantil

PORTAL RECANTO DAS PÉTALAS
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VARGINHA

PORTAL
RECANTO
DOS GIRASSÓIS

Do projeto à área de lazer 
completa, tudo vai inspirar 

o seu novo estilo de vida. 

Aqui, reunimos todos os atributos que fazem da qualidade de 
vida o nosso jeito PREMIUM de ser. Afinal, nada como morar 
num lugar que, além da diversão, do conforto e da segurança, 
oferece a você a oportunidade de trocar o aluguel pelo seu 
cantinho de felicidade. 

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com 
2 quartos

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para  
sol e descanso

• Quadra recreativa

• Playground

• Praças

• 2 salões de festa com 
churrasqueira na varanda

• Churrasqueira

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 496 apartamentos

EM CONSTRUÇÃO

PREVISÃO DE
ENTREGA NO 2º 
SEMESTRE DE 2020
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Salão de festas

Churrasqueira

PORTAL RECANTO DAS GIRASSÓIS

VARGINHA

Piscinas adulto e infantil

Portaria

PORTAL RECANTO DAS GIRASSÓIS
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VARGINHA

PORTAL
JARDIM DAS
QUARESMEIRAS

Ser PREMIUM é ter o 
melhor em cada detalhe.

Além da qualidade PREMIUM BRZ que você conhece, você vai 
ter a qualidade de vida que só um empreendimento com área 
de lazer completa entregue mobiliada, portal de acesso com 
segurança, vaga de garagem e muito conforto pode oferecer. 
O Portal Jardim das Quaresmeiras é o primeiro Minha Casa 
Minha Vida PREMIUM com suíte de Varginha e chegou para 
dar início a um novo tempo na sua vida.

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com 2 
quartos com suíte

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• 8 andares com elevador

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para sol e 
descanso

• Playground

• Salão de festa com 
churrasqueira na varanda

• Churrasqueira

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 352 apartamentos

LANÇAMENTO

PREVISÃO DE
ENTREGA NO 1º 
SEMESTRE DE 2021
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Salão de festas

Playground e churrasqueira

PORTAL JARDIM DAS QUARESMEIRAS

VARGINHA

Piscinas adulto e infantil

Portaria

PORTAL JARDIM DAS QUARESMEIRAS
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Área: 3.190,187 km2

População: 152.488 habitantes*

Localizada no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, Patos de Minas 
é a cidade mais bem avaliada no ranking de desenvolvimento 
municipal da Firjan, a Federação das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro, em uma pesquisa realizada em 2018. Com 
forte presença na agricultura, recentemente a cidade retomou 
o seu processo de industrialização, o que gerou ainda mais 
crescimento no município. Banhada por diversas lagoas e 
de clima muito agradável, Patos de Minas tem na cultura do 
milho a sua grande força com a Festa Nacional do Milho e seu 
mobiliário urbano característico. Recém-chegada à cidade, a 
BRZ em breve entregará seu primeiro empreendimento.

Patos de Minas 

*Censo IBGE 2019 – População estimada
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PATOS DE MINAS

PORTAL
MORADA DAS
PALMEIRAS

O lançamento que 
surpreende você em tudo:
Na localização, no lazer e 
na facilidade de comprar.

Praticidade, muito lazer e qualidade de vida. A BRZ reuniu os 
principais três ingredientes para você mudar de vida e realizar 
o sonho de morar em uma apartamento PREMIUM todo seu. 
Afinal, desfrutar de todo o lazer, conforto e segurança que sua 
família merece, não é tudo o que você queria?

EM CONSTRUÇÃO

PREVISÃO DE
ENTREGA NO 1º 
SEMESTRE DE 2021

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com 
 2 quartos

• 5 andares com elevador 

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para  
sol e descanso

• Playground

• Quadra recreativa

• Salão de festas com 
churrasqueira na varanda

• Churrasqueira

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 340 apartamentos



91Fachada

Portaria

PORTAL MORADA DAS PALMEIRAS

PATOS DE MINAS

Salão de festas

Piscinas adulto e infantil

PORTAL MORADA DAS PALMEIRAS
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Área: 244,575 km2

População: 36.225 habitantes*

Extrema está localizada no Sul de Minas Gerais, junto à Serra 
da Mantiqueira, às margens da rodovia Fernão Dias e a apenas 
100 km das regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas. 
Cidade com grande agenda cultural e natureza exuberante 
com cachoeiras, nascentes, rios, montanhas, vales e parques 
municipais, em Extrema o encontro, a prosa e a hospitalidade 
fazem parte do cotidiano da sua gente. A BRZ chegou ao 
município em 2020 para trazer um novo estilo PREMIUM de 
morar bem. 

Extrema

*Censo IBGE 2019 – População estimada



95

EXTREMA

PORTAL
JARDINS
D’VERA

Se o seu sonho  
parecia distante, 

chegue mais perto para se 
encantar com a realidade.

No Portal Jardins D’Vera, você não vai apenas morar. Você vai 
viver grandes momentos com a família e os amigos, curtindo 
a área de lazer completa, a qualidade PREMIUM que só a BRZ 
tem, além da proximidade com o Portal Sul. Afinal, com a BRZ 
você merece viver tudo isso e muito mais.

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso com 
segurança

• Apartamentos 2 quartos 
com suíte

• 8 andares com elevador 

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para  
sol e descanso

• Churrasqueira

• Salão de festas com 
churrasqueira na varanda

• Quadra recreativa

• 256 apartamentos

LANÇAMENTO



97Piscinas adulto e infantil

Salão de festas

PORTAL JARDINS D’VERA

EXTREMA

Vista geral

Churrasqueira

PORTAL JARDINS D’VERA
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São Paulo
Nessa locomotiva do Brasil,  
a BRZ segue os trilhos  
do desenvolvimento. 
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Área: 62,416 km2

População: 230.851 habitantes*

Localizada na Região Metropolitana de Campinas, Hortolândia 
se destaca pelo seu grande potencial de desenvolvimento 
econômico. Reconhecida como polo tecnológico e centro 
universitário, a cidade tem mais de 500 indústrias, dois 
shopping centers, um grande comércio, além de uma 
infraestrutura completa para garantir a qualidade de vida de 
seus habitantes. Em 2011, a BRZ trouxe para a cidade seus 
empreendimentos Minha Casa Minha Vida PREMIUM. Foram 
comercializadas 2.788 unidades, sendo que 2.192 já foram 
entregues, beneficiando milhares de famílias. Tudo para levar 
uma forma acessível de morar com qualidade, conforto  
e segurança.

Hortolândia

*Censo IBGE 2019 – População estimada
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O relacionamento com a 
BRZ foi bem tranquilo, desde 
o atendimento à questão 
do fechamento do imóvel. 
Sempre as negociações 
foram muito claras e 
transparentes. Sempre que 
tive dúvidas, a BRZ explicava 
todos os pontos. Confiança 
define a BRZ.”

Matheus Martins

“Está tudo idêntico ao que 
estava no projeto. Nós 
estamos conseguindo ver 
nosso sonho se tornando 
realidade. A entrega deles é 
perfeita. Foi bem antecipada. 
Nos ajudou muito porque 
casaremos no ano que vem, 
então ter nosso cantinho é 
ótimo. Achamos que era algo 
muito mais difícil, mas com 
atendimento e orientações da 
BRZ deu tudo certo. Fomos 
indicados e já indicamos pra 
vários amigos, pois é algo de 
primeira qualidade.”

Patrick de Oliveira e 
Paloma Motta

HORTOLÂNDIA

PORTAL
DAS SAFIRAS

Melhor do que investir em 
uma ótima localização, só a 

felicidade de viver 
um grande sonho.

Morar no Portal das Safiras é uma oportunidade única tanto 
para quem quer mudar de vida quanto para quem pensa 
em realizar um grande sonho morando em uma excelente 
localização. Seu projeto como condomínio fechado garante 
conforto, segurança e lazer completo para toda a família se 
divertir à vontade.

100% VENDIDO

PRONTO 
PARA MORAR

ENTREGUE EM
AGOSTO DE 2018

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com  
2 quartos com suíte

• 10 andares com 2 elevadores

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Salão de festas

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para sol e 
descanso

• Playground

• Quadra recreativa

• Churrasqueira

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 280 apartamentos
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Área externa da churrasqueira

PORTAL DAS SAFIRAS

HORTOLÂNDIA

Vista geral

Piscinas adulto e infantil

PORTAL DAS SAFIRAS
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HORTOLÂNDIA

PORTAL
ANTÚRIOS
DO CAMPO

O prazo da obra foi algo 
surpreendente. Vale a pena 
investir na BRZ e vale a pena 
investir numa qualidade de 
vida. Investir nos sonhos, 
correr atrás do que a gente 
realmente almeja, né? Isso 
é viver! Indico para os meus 
amigos. Pode confiar: é 
uma construtora que tem 
empreendimentos muito 
bons.”

Maria Luísa da Silva 

“Indico a BRZ, com certeza! 
Primeiro, a facilidade de 
compra, pelo parcelamento. 
Segundo, pela agilidade na 
hora da entrega. Terceiro, 
atendimento excelente, do 
começo ao fim. Vale muito a 
pena comprar um BRZ! Não 
estou arrependida e super 
indico pra qualquer um.”

Jeniffer Gasparotto

Ser PREMIUM  
é ter qualidade de  

vida e muito mais.

Além de toda a praticidade de uma localização privilegiada, o 
Portal Antúrios do Campo tem toda a qualidade de vida que 
só um empreendimento PREMIUM da BRZ pode oferecer: lazer 
completíssimo com piscinas e churrasqueira, além de todo o 
conforto e segurança de um condomínio fechado.  
Tudo isso para quem quer curtir um novo tempo na sua vida.

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com  
2 quartos com suíte

• 13 andares com 2 elevadores

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Salão de festas com 
churrasqueira na varanda

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para sol e 
descanso

• Playground 

• Churrasqueira

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 260 apartamentos

PRONTO  
PARA MORAR

ENTREGUE EM
JANEIRO DE 2020



109Piscinas adulto e infantil

Área externa da churrasqueira

PORTAL ANTÚRIOS DO CAMPO

HORTOLÂNDIA

Vista geral

Churrasqueira

PORTAL ANTÚRIOS DO CAMPO
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HORTOLÂNDIA

PORTAL
LÓTUS DO
CAMPO

Uma amiga indicou a BRZ. 
Ela mora no Portal dos 
Cristais. Fechei negócio e 
não tenho o que reclamar! 
Tanto na hora de comprar 
quanto no acompanhamento 
da obra, tudo muito 
detalhado. Foi muito bom, 
muito bom mesmo! É 
maravilhoso!”

Giulia Oliveira

“Conhecemos a BRZ através 
do Feirão da Caixa. Foram 
muitas propostas no Feirão, 
mas a proposta que mais 
nos atraiu foi realmente 
da BRZ. Decidimos ir na 
própria BRZ no estande, 
para conhecer um pouco 
mais a história da empresa, 
antes de depositarmos nossa 
confiança. No estande, 
verificamos realmente que 
tudo que mostraram pra gente 
é real. E é real!”

Edson Marcos Chagas  
e Bárbara Chagas

A qualidade de vida que 
você sempre sonhou, em 

um só lugar.

O Portal Lótus do Campo é um empreendimento com tudo 
o que você sempre sonhou, com todos os atributos que vão 
fazer a maior diferença na sua vida. Cada detalhe aqui foi feito 
para surpreender. Da arquitetura moderna aos apartamentos 
bem planejados, tudo isso, somado ao grande espaço de lazer, 
faz o Portal Lótus do Campo ser único, como você.

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com  
2 quartos com suíte

• 13 andares com 2 elevadores

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Salão de festas com 
churrasqueira na varanda

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para sol e 
descanso

• Playground 

• Churrasqueira

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 260 apartamentos

PRONTO  
PARA MORAR

ENTREGUE EM
JANEIRO DE 2020



113Playground

Churrasqueira

PORTAL LÓTUS DO CAMPO

HORTOLÂNDIA

Portaria

Piscinas adulto e infantil

PORTAL LÓTUS DO CAMPO
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HORTOLÂNDIA

PORTAL
AZALEIAS
DO CAMPO

Para você ser feliz na 
medida certa.

Se você vem sonhando em mudar para o que é seu, a 
oportunidade chegou com o Portal Azaleias do Campo.  
E do jeito que você imaginava: com a qualidade PREMIUM 
BRZ, área de lazer completa entregue mobiliada, portal de 
acesso com segurança e muito conforto para a sua família. Sua 
qualidade de vida nunca foi tão planejada.

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com  
2 quartos com suíte

• 13 andares com 2 elevadores

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Salão de festas com 
churrasqueira na varanda

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para sol e 
descanso

• Playground 

• Churrasqueira

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 260 apartamentos

EM CONSTRUÇÃO

PREVISÃO DE
ENTREGA NO 2º 
SEMESTRE DE 2020



117Churrasqueira

Vista geral

PORTAL AZALEIAS DO CAMPO

HORTOLÂNDIA

Portaria

Playground

PORTAL AZALEIAS DO CAMPO
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HORTOLÂNDIA

PORTAL
QUINTA DAS
OLIVEIRAS

Dê aos seus sonhos o lugar 
que eles merecem. 

O Portal Quinta das Oliveiras vai fazer a sua felicidade em 
todos os sentidos. Tudo nesse empreendimento foi planejado 
para te encantar em cada detalhe. Do lazer completo ao 
conforto dos elevadores, aqui você vai curtir o prazer de morar 
bem e em grande estilo no seu próprio apartamento. 

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com  
2 quartos com suíte

• 14 andares com 2 elevadores

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Salão de festas com 
churrasqueira na varanda

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para sol e 
descanso

• Playground 

• 2 churrasqueiras

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 336 apartamentos

LANÇAMENTO

PREVISÃO DE
ENTREGA NO 1º 
SEMESTRE DE 2021



121Salão de festas

Churrasqueira

PORTAL QUINTA DAS OLIVEIRAS

HORTOLÂNDIA

Portaria

Playground

PORTAL QUINTA DAS OLIVEIRAS
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Área: 153,465 km2

População: 282.441 habitantes*

Cidade dinâmica e ao mesmo tempo acolhedora, Sumaré é um 
dos maiores exportadores de tomate para todo o Mercosul e 
um dos grandes produtores de cana-de-açúcar de São Paulo. 
A cidade vê acontecer o seu rápido crescimento dividido 
entre grandes indústrias, agricultura e a força da sua gente. 
Em pouco tempo, a BRZ já entregou 704 unidades, ajudando 
a realizar os sonhos de centenas de famílias em Sumaré. Em 
breve, mais lançamentos virão. 

Sumaré

*Censo IBGE 2019 – População estimada
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Nossa, eu fiquei muito 
emocionada desde a hora 
que entrei no condomínio. 
Até agora não parei de sorrir, 
de tirar fotos e compartilhar 
com as pessoas que eu amo. 
Ainda não consigo acreditar 
que todo esse lugar lindo 
é onde eu vou morar. Eu 
consegui realmente comprar 
um apartamento. Eu escolhi 
a BRZ, porque hoje ela é 
uma das construtoras mais 
renomadas no mercado. 
Tenho muito orgulho de ter 
um BRZ.”

Angélica Assunção

“Alegria de um sonho 
realizado. Dá muito trabalho, 
ainda mais por sermos 
tão novos. A BRZ ajudou 
e facilitou bastante. O 
atendimento foi ótimo desde 
o início. Foi tudo muito rápido. 
Eu senti confiança desde o 
primeiro momento.”

Evandro Veras

SUMARÉ

PORTAL
CAMPO DOS
HIBISCOS

Um projeto perfeito 
para quem não abre mão 

do conforto e de muita 
qualidade de vida.

Primeiro empreendimento da BRZ em Sumaré, o Portal Campo 
dos Hibiscos é um grande sucesso de vendas. Com portaria 
e muita segurança, este empreendimento é um sonho. Um 
sonho que pode ser realizado com toda a praticidade de uma 
excelente localização, o conforto e as opções de lazer com 
piscinas, churrasqueira, salão de festa para toda a família e 
muito mais qualidade de vida.

100% VENDIDO

PRONTO 
PARA MORAR

ENTREGUE EM
NOVEMBRO DE 2019

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com 2 
quartos

• 12 e 13 andares com  
2 elevadores

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para sol e 
descanso

• Espaço para crianças

• Quadra recreativa

• Salão de festas com 
churrasqueira

• Churrasqueira

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 352 apartamentos
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Churrasqueira

PORTAL CAMPO DOS HIBISCOS

SUMARÉ

Piscinas adulto e infantil

Área externa da churrasqueira

PORTAL CAMPO DOS HIBISCOS



129

SUMARÉ

PORTAL
DÁLIAS DO
CAMPO

A área de lazer ajuda a 
valorizar o condomínio, o 
empreendimento, a nossa 
casa. Temos prazer em 
receber nossos familiares e 
vizinhos também. Nós vamos 
desfrutar muito essa área 
de lazer. A BRZ foi muito 
transparente desde o início. 
Essa é a maior qualidade da 
BRZ.”

Murilo Santos

“Estou bem satisfeita com 
o processo de compra. 
Na escolha lá na maquete, 
eu tive a oportunidade de 
escolher o apartamento 
que eu quis. A entrega foi 
muito bacana. É a realização 
de um sonho, e um sonho 
antecipado. Eu estou muito 
feliz e só tenho a agradecer 
a BRZ.”

Aline Priscila de Souza

Mais do que dar adeus ao 
aluguel, aqui o bom  

é dar boas-vindas 
à qualidade de vida.

Realizar o sonho da casa própria tem outro sentido quando 
não se muda apenas de endereço, mas se muda para outro 
padrão de qualidade de vida. E o melhor: desfrutando de um 
verdadeiro clube dentro do condomínio, com várias opções de 
lazer para a família toda.

100% VENDIDO

PRONTO 
PARA MORAR

ENTREGUE EM
NOVEMBRO DE 2019

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com  
2 quartos

• 12 e 13 andares com  
2 elevadores

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para 
sol e descanso

• Espaço para crianças

• Quadra recreativa

• Salão de festas com 
churrasqueira

• Churrasqueira

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 352 apartamentos



131Piscinas adulto e infantil

Área externa

PORTAL DÁLIAS DO CAMPO

SUMARÉ

Quadra recreativa

Área externa da churrasqueira

PORTAL DÁLIAS DO CAMPO
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Área: 523,749 km2

População: 121.766 habitantes*

Chamada orgulhosamente de “Capital da Música”, Tatuí é 
reconhecida internacionalmente pela sua vocação cultural. Ela 
abriga o maior conservatório de música da América
Latina e é conhecida também como “Cidade Ternura”, 
pela receptividade de seus moradores. Com localização 
privilegiada e duas das principais rodovias de São Paulo muito 
próximas, Tatuí também se destaca por ter um dos maiores 
desenvolvimentos de toda a região. Com investimentos 
constantes e mais lançamentos chegando, a BRZ 
comercializou 872 unidades e já entregou 672 apartamentos, 
ajudando a realizar muitos sonhos para as famílias da cidade.

Tatuí

*Censo IBGE 2019 – População estimada
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A localização foi o ponto 
que me fez investir nesse 
empreendimento. Esse 
ponto da cidade é muito 
aconchegante. Eles fizeram 
uma estrutura gostosa com 
área de lazer, de recreação 
interessante. Nós que 
trabalhamos no centro da 
cidade dá pra ir caminhando. 
Isso aqui é praticamente o 
centro da cidade.”

Eduardo Isaias e  
Maria de Lourdes

“A princípio eu tinha medo, 
receio de como seria. Se 
eu teria condições de arcar 
com tudo, mas foi muito 
mais fácil que eu pensei, 
pois o relacionamento, a 
comunicação com a BRZ 
foi sempre muito tranquila 
e transparente. Qualidade, 
excelência e pontualidade 
são visíveis na BRZ. Eu me 
surpreendi muito. É muito 
bonito, chama muito a 
atenção.”

Felipe Reis

TATUÍ

PORTAL
LÍRIOS
DO CAMPO

Para conquistar tudo
isso, só precisa acreditar.

Se morar no bairro Dr. Laurindo, com boa estrutura de 
comércio, serviços e vias de acesso, já é tudo de bom,
imagina em um condomínio fechado com muito lazer, 
segurança e conforto. É essa combinação entre praticidade  
e qualidade de vida que a BRZ planejou para quem quer 
realizar o sonho de morar no que é seu em grande estilo.

100% VENDIDO

PRONTO 
PARA MORAR

ENTREGUE EM
JANEIRO DE 2019

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com 
2 quartos

• 13 e 14 andares com  
2 elevadores 

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada 
com a área de serviço

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para  
sol e descanso

•  Playground

• Salão de festas com 
churrasqueira na varanda

• Área de lazer entregue 
mobiliada

•  216 apartamentos
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Vista geral

PORTAL LÍRIOS DO CAMPO

TATUÍ

Piscinas adulto e infantil

Portaria

PORTAL LÍRIOS DO CAMPO
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A área de lazer é espetacular 
e a localização também é 
perfeita. O paisagismo é 
excelente, perfeito. A área 
de salão de festas, piscina é 
super lindo. Dá vontade de 
trazer as pessoas para vir 
visitar. Falar assim: ‘Vamos 
lá no meu apartamento, vou 
alugar o salão e a gente vai 
curtir uma noite legal, um 
dia legal’. E eu não vou ter 
vergonha disso.”

Kleber Marcondes  
de Oliveira

“Já estava ansiosa para 
receber as chaves. O dia que 
recebi o telegrama foi surreal. 
Eu pulava de felicidade. 
Desde o momento que fui no 
estande e me interessei por 
comprar o apartamento, a 
BRZ se mostrou super atenta 
em todos os aspectos e até 
o momento da chave foi 
tudo muito lindo. Não tenho 
palavras.”

Vitória Rangel Teodoro

TATUÍ

PORTAL
VALE DAS
ROSAS

Venha viver como você 
nunca imaginou e em um 

lugar que você sempre quis.

No Portal Vale das Rosas, as pessoas não moram, apenas. 
Elas vivem! Vivem em um condomínio fechado com todo 
o conforto e segurança. Vivem o prazer de curtir grandes 
momentos com a família e os amigos, usufruindo a área de 
lazer completa. Vivem a comodidade de estar em um endereço 
muito bem localizado. Vivem a sensação de morar com toda a 
qualidade de vida que só um BRZ pode oferecer.

100% VENDIDO

PRONTO 
PARA MORAR

ENTREGUE EM
MAIO DE 2019

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com  
2 quartos

• 13 e 14 andares com  
2 elevadores

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para  
sol e descanso

• Playground

• Salão de festas com 
churrasqueira na varanda

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 216 apartamentos
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Piscinas adulto e infantil

PORTAL VALE DAS ROSAS

TATUÍ

Churrasqueira

Playground

PORTAL VALE DAS ROSAS
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TATUÍ

PORTAL
VEREDAS
DO VALE

Mais lazer na sua vida. 
Mais qualidade de vida no 

seu dia a dia. 

A BRZ está fazendo a felicidade bater à sua porta. O Portal 
Veredas do Vale foi projetado para encantar você desde a 
primeira vista. A começar pela qualidade PREMIUM que só a 
BRZ oferece. Tudo aqui é bom: a segurança, o conforto e as 
várias opções de lazer para toda a sua família. É só aproveitar 
essa grande conquista. 

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com  
2 quartos

• 8 andares com elevador

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com  
a área de serviço

• Salão de festas

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para sol  
e descanso

• Área de lazer entregue 
mobiliada, equipada e 
decorada

• 316 apartamentos

LANÇAMENTO
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Vista geral

PORTAL VEREDAS DO VALE

TATUÍ

Portaria

Salão de festas

PORTAL VEREDAS DO VALE



147

Área: 644,831 km2

População: 134.236 habitantes*

Conhecida como Cidade das Árvores, Araras é famosa por 
suas praças bucólicas e ruas arborizadas, o que proporciona 
um clima ameno e muito agradável à cidade. Foi eleita por 
seis vezes como o município de maior desenvolvimento 
do Brasil e, por duas vezes, o de maior progresso. Seu 
crescimento foi alavancado, inicialmente, pela cultura do café; 
atualmente universidades, usinas e indústrias trazem grande 
desenvolvimento para a cidade. Com a tranquilidade e a 
hospitalidade típicas de interior, proporciona a qualidade de 
vida tão desejada nos dias de hoje. Em 2020, a BRZ entregou 
o primeiro empreendimento na cidade e já está lançando o 
terceiro: o Portal Íris do Campo.

Araras

*Censo IBGE 2019 – População estimada
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ARARAS

PORTAL
SOLAR DOS
JACARANDÁS

Foi uma aquisição muito 
bem feita. Eu gostei muito! 
Apartamento e obra de 
boa qualidade. Estamos 
muito satisfeitos com o 
desempenho da BRZ e de 
todo o projeto. Sempre que 
precisamos, fomos bem 
atendidos. A equipe sempre 
à disposição para tirar 
alguma dúvida ou dar algum 
esclarecimento. É a primeira 
vez que eu tenho alguma 
coisa em meu nome, pra mim 
foi uma vitória, um ganho 
muito grande.”

Áurea Barreto

“Eu conheci a BRZ através 
de uma publicação. É uma 
conquista que não sei explicar, 
ainda estou em choque 
porque superou as minhas 
expectativas. Agradeço muito 
a BRZ por ter conquistado 
o meu sonho. Agradeço por 
tudo, estou sem palavras. 
Muito obrigada por tudo, 
BRZ.”

Luiz Trajano

Do lado de fora, tudo calmo, 
tudo perto. Do lado de 

dentro, muito lazer para 
aproveitar.

Quando a BRZ chega a uma cidade, todo mundo já sabe: 
realizar o sonho da casa própria, em um Minha Casa Minha 
Vida PREMIUM, vai ficar muito mais fácil. Em Araras, não 
poderia ser diferente. Já no primeiro empreendimento, o 
Portal Solar dos Jacarandás, todos se surpreenderam com 
o conforto, a segurança e o lazer completo que garantem a 
felicidade e a qualidade de vida de toda a família. Afinal, 
essa é a grande chance de mudar para melhor. 

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com  
2 quartos com suíte

• 10 andares com 2 elevadores

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com  
a área de serviço

• Varanda integrada  
com a sala

• Salão de festas com 
churrasqueira na varanda

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para sol e 
descanso

• Playground

• 2 churrasqueiras

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 260 apartamentos

PRONTO 
PARA MORAR

ENTREGUE EM
JANEIRO DE 2020



151Piscinas adulto e infantil

Portaria

PORTAL SOLAR DOS JACARANDÁS

ARARAS

Churrasqueira

Playground

PORTAL SOLAR DOS JACARANDÁS
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ARARAS

PORTAL
SOLAR DAS
MANGABEIRAS

Pode sonhar alto,  
porque a vida vai  

mudar para melhor.

Quando o lugar é perfeito para morar e cada detalhe é 
pensado para te encantar: você encontrou a qualidade de 
vida que tanto procurava. No Solar das Mangabeiras, você 
vai encontrar o verdadeiro prazer de viver com muito lazer, 
segurança e conforto. Essa é a sua chance de começar uma 
nova fase na sua vida. 

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com  
2 quartos com suíte

• 10 andares com 2 elevadores

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Varanda integrada  
com a sala

• Salão de festas com 
churrasqueira na varanda

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para sol e 
descanso

• Quadra recreativa

• Playground

• 4 churrasqueiras

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 400 apartamentos

EM CONSTRUÇÃO

PREVISÃO DE
ENTREGA NO 1º 
SEMESTRE DE 2020



155Churrasqueira

Portaria

PORTAL SOLAR DAS MANGABEIRAS

ARARAS

Piscinas adulto e infantil

Playground

PORTAL SOLAR DAS MANGABEIRAS
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ARARAS

PORTAL
ÍRIS DO
CAMPO

Um sonho de uma vida 
inteira vai se ser a sua 

grande felicidade.

Tudo o que você sonhou até aqui vai se realizar na conquista 
da sua vida. Afinal, se viver com conforto, segurança, lazer 
completo e muito qualidade de vida já é tudo de bom, imagine 
morar em um empreendimento PREMIUM que só a BRZ 
oferece para você. Pode acreditar, no Portal Íris do Campo 
você vai ter muito mais do que imagina.

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com  
2 quartos

• 10 andares com 2 elevadores

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Salão de festas com 
churrasqueira na varanda

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para sol e 
descanso

• Churrasqueira

• Quadra recreativa

• Playground

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 360 apartamentos

LANÇAMENTO
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Fachada

PORTAL ÍRIS DO CAMPO

ARARAS

Playground

Churrasqueira

PORTAL ÍRIS DO CAMPO
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Área: 1.566,161 km2

População: 122.098 habitantes*

Mais conhecida como a cidade da Festa do Peão de Boiadeiro, 
Barretos está localizada a pouco mais de 400 km da capital 
São Paulo. Muito tranquila durante quase todo o ano, na 
segunda quinzena de agosto, a cidade se transforma nos 
palcos de um dos maiores eventos country do país. Barretos 
ainda guarda muitos traços de sua cultura caipira, sertaneja e 
interiorana. Com uma economia ainda baseada nas atividades 
agropecuárias e excelentes setores médico-hospitalar, 
educacional e de comércio e serviços, a cidade também 
conta com um polo tecnológico para alavancar o seu grande 
desenvolvimento.

Barretos

*Censo IBGE 2019 – População estimada
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BARRETOS

PORTAL
QUINTA DA
SERRA

Da localização ao projeto, 
aqui tudo combina  

com a sua felicidade.

Quando conhecer o projeto do Portal Quinta da Serra, você 
vai se encantar à primeira vista. Porque, cada detalhe foi 
planejado para combinar a qualidade PREMIUM BRZ com a 
sua qualidade de vida. São inúmeras opções de lazer em um 
empreendimento que é uma oportunidade única para sair do 
aluguel e ser feliz no seu próprio apartamento.

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com  
2 quartos

• 8 andares com elevador

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Piscina adulto

• Solário: espaço para sol e 
descanso

• Playground

• Salão de festas

• Churrasqueira

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 156 apartamentos

LANÇAMENTO

PREVISÃO DE
ENTREGA NO 1º 
SEMESTRE DE 2022
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Portaria

PORTAL QUINTA DA SERRA

BARRETOS

Salão de festas

Churrasqueira

PORTAL QUINTA DA SERRA
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BARRETOS

PORTAL
QUINTA FLOR  
DE CEREJEIRA

Um lugar pertinho de tudo. 
Principalmente da sua 

qualidade de vida.

Localização privilegiada é assim: da porta pra fora, tudo o que 
você precisa bem ao seu lado: escolas, comércio, hospitais. Da 
porta pra dentro, um lazer completo: piscina, churrasqueira, 
playground, pet place, home cinema e espaço mulher. Morar 
aqui é estar bem perto de tudo o que você sempre sonhou.

LANÇAMENTO

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso com 
segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com  
2 quartos

• 8 andares com elevador

• Sala para 2 ambientes

• Piscina adulto

• Solário: espaço para  
sol e descanso

• Churrasqueira adjacente

• Salão de festas com 
churrasqueira na varanda

• Playground

• Espaço Kids

• Home Cinema

• Espaço Mulher

• Pet Place

• Área de lazer  
entregue mobiliada

• 158 apartamentos



169Churrasqueira

Piscina

PORTAL QUINTA FLOR DE CEREJEIRA

BARRETOS

Home cinema

PORTAL QUINTA FLOR DE CEREJEIRA

Espaço kids
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Área: 812,753 km2

População: 151.888 habitantes*

Mogi Guaçu é uma cidade que vive em constante processo 
de transformação. Já foi conhecida com a Capital Cerâmica 
do Brasil. Hoje, sua economia conta com indústria de peças 
automotivas, papel e celulose, alimentos e cerâmica, mas a 
grande força do desenvolvimento vem da agricultura. Está 
entre os maiores produtores de tomate e laranja do Brasil. 
Os moradores da cidade são simpáticos e acolhedores. O 
município é cortado pelo rio Mogi Guaçu e já teve a pesca 
como uma de suas atrações turísticas. A BRZ chegou 
recentemente à cidade para trazer seus empreendimentos e 
conforto e qualidade de vida para os seus moradores. 

Mogi Guaçu

*Censo IBGE 2019 – População estimada
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MOGI GUAÇU

PORTAL
VILA DAS
BORBOLETAS

Uma grande  
oportunidade para um 

grande sonho:  
morar no seu BRZ 

PREMIUM.

A BRZ chegou a Mogi Guaçu e com ela a sua grande 
oportunidade de morar em um Minha Casa Minha Vida 
PREMIUM, com todo o conforto e segurança que a sua família 
merece. A qualidade única vai te surpreender em cada detalhe 
e o lazer completo entregue mobiliado vai te encantar em 
todos os momentos.

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com  
2 quartos com suíte

• 12 andares com 2 elevadores

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para  
sol e descanso

• Quadra recreativa

• Playground

• Salão de festas com 
churrasqueira na varanda

• 2 churrasqueiras

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 480 apartamentos

LANÇAMENTO

PREVISÃO DE
ENTREGA NO 1º 
SEMESTRE DE 2022



175Churrasqueira

Playground

PORTAL VILA DAS BORBOLETAS

MOGI GUAÇU

Salão de festas

Portaria

PORTAL VILA DAS BORBOLETAS
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Rio de Janeiro
No embalo do estado 
mais dinâmico do Brasil, 
a BRZ segue crescendo.
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Área: 240,592 km2

População: 430.438 habitantes*

Também conhecida como a “Cidade dos Novos Horizontes”, 
Itaboraí é famosa por sua cerâmica e fruticultura. Entre as 
décadas de 1920 e 1980, a produção de laranjas teve grande
destaque na sua economia, e a cidade ganhou a fama de “terra 
da laranja”. Parte do seu território é voltada para a Baía de 
Guanabara e está incluída em uma Unidade de Conservação
de uso sustentável de preservação de remanescentes dos 
manguezais da região. Itaboraí também é muito famosa por 
seu rico patrimônio histórico, arquitetônico,
cultural e artístico. Desde que chegou à cidade, a 
BRZ comercializou 2.320 unidades e já entregou 1.552 
apartamentos, realizando o sonho de morar bem para muitas 
famílias da região.

Itaboraí

*Censo IBGE 2019 – População estimada
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Entregaram muito antes do 
prazo e nós já estávamos 
doidos para pegar as chaves 
e hoje chegou o dia. O 
coração quase saiu pela 
boca. Não deu pra segurar a 
emoção não. Tive que chorar, 
mas é de muita alegria, de 
vitória mesmo porque foi 
difícil até chegarmos aqui. 
Não perca as esperanças, 
pois quando você menos 
espera ela vem.”

Luan Garofogli e  
Thayná Garofogli

“Fomos muito bem recebidos 
por todos da BRZ. Ficamos 
encantados desde o início: 
o tratamento no estande, o 
decorado maravilhoso.  
Nós estamos saindo de uma 
casa de beira de rua para 
morar em um condomínio 
justamente por causa da 
nossa filha, pois tem uma 
área de lazer e também da 
segurança e hoje segurança 
é umas das prioridades em 
nossa vida. A qualidade da 
entrega. Tudo está perfeito 
conforme foi escrito no 
contrato.”

Elaine Velasco e Irlan Valim

ITABORAÍ

PORTAL
CAMINHO DAS
PEDRAS

Do lado de fora, muita 
comodidade.

Do lado de dentro, muita 
felicidade.

Quando seu endereço está bem localizado, tudo é perto, tudo 
é rápido, tudo dá praticidade ao dia a dia. Se do lado de fora 
toda essa comodidade encanta, do lado de dentro o que vai 
surpreender são o lazer completo, a segurança, o projeto 
arquitetônico diferenciado e o conforto para toda a família. E 
se não bastassem todos esses atrativos, a facilidade de pagar 
ainda deixa esse sonho muito mais perto da realidade.

100% VENDIDO

PRONTO 
PARA MORAR

ENTREGUE EM
OUTUBRO DE 2018

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com  
2 quartos

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Salão de festas

• Churrasqueiras

• Piscinas adulto e infantil

• Piscina com raia

• Solário: espaço para sol e 
descanso

• Quadra recreativa

• Academia

• Espaço kids

• Praça

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 448 apartamentos
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Espaço kids

PORTAL CAMINHO DAS PEDRAS

ITABORAÍ

Quadra recreativa

Churrasqueira

PORTAL CAMINHO DAS PEDRAS
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ITABORAÍ

PORTAL
JARDIM DAS
VIOLETAS

Não deixe para depois 
 a felicidade que você 

pode ter agora. 

Se morar com a qualidade de vida que você merece já é tudo 
de bom, imagine se esse lugar ainda tiver uma área de lazer 
completa para a sua família se divertir! É isso que o Portal 
Jardim das Violetas reservou para você. Para isso, basta 
aproveitar os benefícios que só a BRZ oferece e comemorar 
muito, porque está começando um novo tempo em sua vida.

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos  
com 2 quartos

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada  
com a área de serviço

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para sol e 
descanso

• Quadra recreativa

• Playground

• Salão de festas com 
churrasqueira na varanda

• 2 churrasqueiras

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 432 apartamentos

EM CONSTRUÇÃO

PREVISÃO DE
ENTREGA NO 1º 
SEMESTRE DE 2020



187Piscinas adulto e infantil

Playground

PORTAL JARDIM DAS VIOLETAS

ITABORAÍ

Salão de festas

Portaria

PORTAL JARDIM DAS VIOLETAS
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ITABORAÍ

PORTAL
JARDIM DAS
BROMÉLIAS

Um lugar perfeito para 
quem não abre mão

de ser feliz morando bem.

Quando a oportunidade é única, não dá para perder. O Portal 
Jardim das Bromélias é tudo o que você sempre sonhou. E 
sabe por quê? Porque morar em um Minha Casa Minha Vida 
PREMIUM da BRZ é, acima de tudo, ganhar qualidade de 
vida. É contar com a segurança, o conforto e as várias opções 
de lazer de um lindo condomínio fechado. É morar com 
tranquilidade em uma ótima localização. É por isso que o seu 
lugar é aqui.

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos  
com 2 quartos

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para  
sol e descanso

• Quadra recreativa

• Playground

• Salão de festas com 
churrasqueira na varanda

• 2 churrasqueiras

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 384 apartamentos

LANÇAMENTO

PREVISÃO DE
ENTREGA NO 2º 
SEMESTRE DE 2021
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Varanda do salão de festas

PORTAL JARDIM DAS BROMÉLIAS

ITABORAÍ

Playground

Piscinas adulto e infantil

PORTAL JARDIM DAS BROMÉLIAS
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Área: 273,414 km2

População: 133.019 habitantes*

Itaguaí está localizada bem próxima da capital fluminense e 
se destaca como um dos municípios com o maior Produto 
Interno Bruto (PIB) da região. Fundada por índios e jesuítas, a 
cidade deu um salto de desenvolvimento com a chegada dos 
imigrantes japoneses que deixaram São Paulo para praticar 
agricultura no estado vizinho. O Porto de Itaguaí trouxe 
crescimento e fortaleceu a indústria e o setor de serviços da 
cidade. Com a chegada recente da BRZ, as famílias de Itaguaí 
ganharam um empreendimento que, além de qualidade de 
vida, trouxe o conforto e a segurança de morar em condomínio 
fechado.

Itaguaí

Censo IBGE 2019 – População estimada
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Quando fala Minha Casa 
Minha Vida, você tem a 
ideia que é um conjunto 
habitacional, mas aqui é 
diferente, pois tem uma área 
de convivência muito boa 
com várias opções de lazer. 
Todos os trâmites foram 
bem tranquilos. Nunca tive 
problema. Foi tudo muito 
fácil. Fiquei até surpreso 
com a rapidez para fechar o 
negócio. Indico a BRZ, pelo 
atendimento, pelo padrão, 
localização e segurança.”

Eduardo Goulart

“É uma emoção muito grande, 
uma realização de um sonho. 
Eu vou ter meu bebê este ano 
e entrar na casa nova agora, 
com as coisinhas dele, é uma 
emoção muito grande e foi 
muito mais que sonhei. Está 
tudo muito lindo. Parabéns a 
todos que fazem parte deste 
empreendimento.  
É uma felicidade muito 
grande. Sem palavras pra 
descrever a emoção.”

Dircelene Campos Pimentel

ITABORAÍ

PORTAL
CAMINHOS
DO SOL

Um projeto perfeito  
para quem não abre mão 
de qualidade de vida e de 

muito conforto.

Se o Portal Caminhos do Sol se destaca pela praticidade  e 
pela qualidade de vida, a segurança também faz toda a 
diferença. Além de conforto, privacidade e muito lazer, este 
empreendimento oferece toda a segurança de viver em um 
condomínio fechado. Tudo isso para garantir sempre o melhor 
para toda a família.

PRONTO 
PARA MORAR

ENTREGUE EM
NOVEMBRO DE 2019

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Portaria fechada com 
controle de acesso

• Câmera de monitoramento 
para maior segurança

• Muros altos, com 2,40m 
para garantir a segurança 
dos moradores

• Vidro refletivo para maior 
segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos  
com 2 quartos

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada  
com a área de serviço

• Salão de festas com 
churrasqueira

• Espaço gourmet com 
forno de pizza

• 2 churrasqueiras

• 2 piscinas adulto  
e 2 piscinas infantis

• Solário: espaço para 
sol e descanso

• Academia

• Espaço de convívio

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 448 apartamentos
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Vista geral

PORTAL CAMINHOS DO SOL

ITABORAÍ

Vista geral

Churrasqueira

PORTAL CAMINHOS DO SOL
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Área: 791,144 km2

População: 306.191 habitantes*

Conhecida como Cidade Imperial, Petrópolis foi, por muitos 
anos, um dos lares do imperador brasileiro Dom Pedro II e 
de toda a sua família. Delimitada pelo Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos, com os seus picos arborizados e quedas de 
água, é o maior e mais populoso município da região. Um dos 
seus destaques é o clima ameno que contrasta com a capital: 
a temperatura média anual é de 19°C, chegando a menos 
de 15°C no inverno. A vida é bastante tranquila e a cidade 
é considerada bastante segura, contando com uma ótima 
infraestrutura. Recém-chegada a Petrópolis, a BRZ veio para 
trazer qualidade de vida e novas opções de moradia para essa 
bela cidade. 

Petrópolis

*Censo IBGE 2019 – População estimada
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PETRÓPOLIS

PORTAL
VILA DAS
ORQUÍDEAS

A localização que você 
sempre quis com a 

qualidade que você 
nem imaginava.

Localizado no Quarteirão Italiano, o Portal Vila das Orquídeas 
é um empreendimento onde viver bem é aproveitar cada 
detalhe, dentro e fora de casa. Além da ótima localização, 
você ainda vai desfrutar de várias opções de lazer com todo 
o conforto e a segurança de um condomínio fechado. E mais: 
morando em um Minha Casa, Minha Vida PREMIUM que só a 
BRZ tem.

ESTRUTURA

• Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com  
2 quartos com suíte

• 7 andares com elevador

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para sol e 
descanso

• Playground

• Salão de festas com 
churrasqueira na varanda

• Praça

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 308 apartamentos

LANÇAMENTO

PREVISÃO DE
ENTREGA NO 2º 
SEMESTRE DE 2020

100% VENDIDO
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Jardim

PORTAL VILA DAS ORQUÍDEAS

Salão de festas

Playground

PORTAL VILA DAS ORQUÍDEAS

PETRÓPOLIS
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População: 61.129 habitantes*

Xerém é o 4º distrito do município de Duque de Caxias, no Rio 
de Janeiro. Localizado ao pé da Serra de Petrópolis, o distrito 
é nacionalmente conhecido por abrigar o Campus Tecnológico 
do INMETRO. Um de seus moradores mais famosos é o cantor 
Zeca Pagodinho, que ainda mantém seu sítio na localidade. 
O turismo ecológico é marcante no distrito, que se destaca 
pela presença da Mata Atlântica e diversas cachoeiras. 
A BRZ escolheu Xerém como o local ideal para os seus 
empreendimentos, que vão trazer mais qualidade de vida para 
os moradores e desenvolvimento para o distrito.

Xerém

*Censo IBGE 2010 – População estimada
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XERÉM

PORTAL
RECANTO
DAS ALPINAS

Natureza, 
tranquilidade, localização 

 e qualidade de vida.
Em Xerém, morar bem é 

morar em um BRZ.

Se você é uma pessoa exigente, que faz questão do melhor, 
mas não quer pagar muito para realizar o sonho de morar 
no seu próprio apartamento, o Portal Recanto das Alpinas é 
um empreendimento sob medida para o seu estilo. Você vai 
encontrar todos os atributos que vão fazer a maior diferença na 
sua vida. Da localização ao projeto, cada detalhe foi feito para 
surpreender nesse empreendimento que é único, como você. 

ESTRUTURA

•  Condomínio fechado

• Portal de acesso  
com segurança

• Vaga de garagem

• Apartamentos com  
2 quartos

• 12 andares com 2 elevadores

• Sala para 2 ambientes

• Cozinha conjugada com a 
área de serviço

• Piscinas adulto e infantil

• Solário: espaço para sol e 
descanso

• Quadra recreativa

• Praça de ginástica

• Playground

• Salão de festas com 
churrasqueira na varanda

• Churrasqueira

• Área de lazer entregue 
mobiliada

• 384 apartamentos

LANÇAMENTO
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Salão de festas

PORTAL RECANTO DAS ALPINAS

Piscinas adulto e infantil

Playground

PORTAL RECANTO DAS ALPINAS

XERÉM
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Um novo 
BRZ é o 

compromisso
de seguir 

fazendo 
clientes 
felizes.

Por trás de todo 

empreendimento entregue, 

está o compromisso da 

BRZ com cada um dos seus 

clientes: tornar acessível 

o sonho da casa própria 

e garantir, cada vez mais, 

qualidade de vida nas cidades 

onde a empresa atua. 

SÃO PAULO

• Portal Caminhos do Vento II – 176 unidades – Hortolândia.

• Portal Caminhos do Vento I – 176 unidades – Hortolândia.

• Portal Primavera – 480 unidades – Hortolândia.

• Portal dos Cristais – 280 unidades – Hortolândia.

• Portal dos Rubis – 280 unidades – Hortolândia.

• Portal Safiras –  280 unidades – Hortolândia.

• Portal Lótus do Campo – 260 unidades – Hortolândia.

• Portal Antúrios do Campo – 260 unidades – Hortolândia.

• Portal Campos dos Hibiscos – 352 unidades – Sumaré.

• Portal Dálias do Campo – 352 unidades – Sumaré.

• Portal Cores da Vida – 240 unidades – Tatuí.

• Portal Lírios do Campo – 216 unidades – Tatuí.

• Portal Vale das Rosas – 216 unidades – Tatuí.

• Portal Solar dos Jacarandás – 240 unidades – Araras.

RIO DE JANEIRO

• Portal Caminhos do Mar – 304 unidades – Itaboraí.

• Portal Caminhos dos Lagos – 368 unidades – Itaboraí.

• Portal Caminhos das Pedras – 448 unidades – Itaboraí.

• Portal Caminhos do Sol – 448 unidades – Itaguaí.

MINAS GERAIS

• Portal Jardim Belvedere II – 240 unidades – Divinópolis.

• Portal Jardim Belvedere I – 272 unidades – Divinópolis.

• Portal Arboretto – 200 unidades – Divinópolis.

• Portal Recanto do Bosque – 208 unidades – Divinópolis.

• Portal Pedra de Jade – 224 unidades – Divinópolis.

• Portal Topázio Imperial – 192 unidades – Divinópolis.

• Portal Recanto dos Pássaros – 160 unidades – Divinópolis.

• Portal Diamante Rosa – 288 unidades – Divinópolis.

• Portal Bela Vista – 320 unidades – Pouso Alegre.

• Portal Jardim Baronesa I – 160 unidades – Pouso Alegre.

• Portal Jardim Baronesa II – 160 unidades – Pouso Alegre.

• Portal dos Bandeirantes – 240 unidades – Pouso Alegre.

• Portal Oriente I – 192 unidades – Pouso Alegre.

• Portal Oriente II – 160 unidades – Pouso Alegre.

• Portal Solar das Turquesas – 224 unidades – Pouso Alegre.

• Portal Solar das Ametistas – 176 unidades – Pouso Alegre.

• Portal Recanto das Jades – 228 unidades – Pouso Alegre.

• Portal Recanto das Camomilas – 288 unidades – Pouso Alegre.

• Portal Recanto das Margaridas – 336 unidades – Pouso Alegre.

• Portal Jardim do Sol – 304 unidades – Varginha.

• Portal Jardim do Sol II – 336 unidades – Varginha.

• Portal Tulipas do Campo – 496 unidades – Varginha.

• Portal Recanto das Pétalas – 336 unidades – Varginha.

• Portal Village Jatobá – 144 unidades – Itaguara.

• Portal Riacho da Mata – 72 unidades – Sarzedo.

 

 

Empreendimentos entregues
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Próximos lançamentos BRZ. 
Uma nova vida começa em 
um novo BRZ.
Cada vez mais, a BRZ vem expandindo sua área de atuação, 

lançando produtos e se empenhando para realizar o sonho 

da casa própria, presenteando seus clientes com novos 

empreendimentos para este e para o próximo ano. As cidades 

que receberão os próximos lançamentos para quem quer morar 

em um apartamento PREMIUM BRZ são:

• Minas Gerais

•   • Poços de Caldas 

 • Pouso Alegre

• Rio de Janeiro

•   • Itaboraí 

 • Petrópolis 

 • Xerém

• São Paulo

•   • Araraquara 

 • Barretos 

 • Franca 

 • Hortolândia 

 • Limeira 

 • Ribeirão Preto 

 • Sumaré
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A BRZ vem consolidando, ano a ano, uma trajetória que alia 
solidez e crescimento contínuo. Em quase duas décadas, 
construiu uma história bem-sucedida de empreendedorismo, 
evolução constante e, acima de tudo, de compromisso 
em levar qualidade de vida para dezenas de cidades e 
felicidade para cada um dos seus clientes. O reconhecimento 
do mercado é a prova de que, mais do que entregar 
apartamentos, é possível entregar um BRZ.

Na BRZ, o relacionamento com clientes, fornecedores, 
colaboradores, parceiros, poder público e a Caixa Econômica 
Federal é duradouro, transparente e pautado pela confiança. 
Com uma equipe diversificada e capacitada, a empresa 
mostrou que é possível fazer mais e melhor para superar as 
expectativas e seguir se aperfeiçoando.

Nos últimos anos, a empresa vem intensificando a sua 
ação nas cidades que está presente e expandindo seu 
mercado para onde pretende atuar, sempre oferecendo 
soluções diferenciadas e a qualidade PREMIUM que só um 
empreendimento BRZ tem, da escolha do terreno à entrega 
das chaves.

Ao diversificar seus produtos, aprimorar todas as partes do 
processo de construção e inovar na negociação com clientes 
e fornecedores, a empresa mostra que, para ser dinâmica, 
sustentável e competitiva, é preciso, acima de tudo, ser 
humana. Porque, se o mercado da construção ajuda a ditar o 
ritmo da economia no Brasil, a BRZ tem se tornado, cada vez 
mais, um dos grandes pilares desse processo.

Se todos os detalhes de um BRZ são feitos para encantar os 
moradores, cada unidade Minha Casa Minha Vida PREMIUM 
entregue pela empresa é a prova de que viver bem é possível 
e está ao alcance das famílias brasileiras. E é realizar esses 
sonhos é o que faz a BRZ seguir em frente, sempre.

Missão: construir para ter clientes felizes.
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MAIS DO QUE UM  
APARTAMENTO, UM BRZ.



Rua Padre Marinho, 37 - 4º andar
Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG

CEP: 30140–040

brzempreendimentos.com


