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F A oliva
seu melhor
destino
Incorporadora lança
promoção que levará
clientes a Dubai,
Nova York ou
Jericoacoara

Andamento das obras
Status em fevereiro de 2016

Allegro

Contemporâneo
Ponte São João - Jundiaí

Bairro Retiro - Jundiaí

Lançamento: Janeiro/2014

Lançamento: Julho/2015

Entrega: A partir de

Entrega: A partir de

Fevereiro/2017

Julho/2018

TOTAL: 66%
Terraplanagem
Fundações
Subsolo
Estrutura/Alvenaria
Inst. Elétr. / Hidr.
Esquadrias

100%
100%
80%
100%
80%
0%

Revest. Int.
Revest. Ext.
Pintura Int. e Ext.
Louças e Metais
Implantação
Constr. de Apoio

TOTAL: 10%
57%
12%
12%
32%
21%
31%

Terraplanagem
Fundações
Subsolo
Estrutura/Alvenaria
Inst. Elétr. / Hidr.
Esquadrias

Jd. Conquista 3ª Fase

90%
68%
2%
0%
0%
0%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Jd. Tamoio - Jundiaí

Eloy Chaves - Jundiaí

Lançamento: Dezembro/2013

Lançamento: Agosto/2014

Entrega: A partir de

Entrega: A partir de

Fevereiro/2016

Agosto/2017

Revest. Ext.
Pintura Int. e Ext.
Louças e Metais
Implantação
Constr. de Apoio

TOTAL: 47%
100%
100%
100%
100%
100%

Terraplanagem
Fundações
Subsolo
Estrutura/Alvenaria
Inst. Elétr. / Hidr.
Esquadrias

Soneto

100%
100%
80%
84%
27%
0%

Revest. Int.
Revest. Ext.
Pintura Int. e Ext.
Louças e Metais
Implantação
Constr. de Apoio

6%
0%
0%
0%
10%
0%

Torres de Itu
Engordadouro - Jundiaí

São Luiz - Itu

Lançamento: Agosto/2013

Lançamento: Abril/2013

Entrega: A partir de

Entrega: A partir de

Setembro/2016

Março/2016

TOTAL: 78%
Terraplanagem
Fundações
Subsolo
Estrutura/Alvenaria
Inst. Elétr. / Hidr.
Esquadrias

0%
0%
0%
0%
0%
0%

Self

TOTAL: 100%
Terraplanagem
Fundações
Estrutura/Alvenaria
Inst. Elétr. / Hidr.
Esquadrias
Revest. Int.

Revest. Int.
Revest. Ext.
Pintura Int. e Ext.
Louças e Metais
Implantação
Constr. de Apoio

100%
100%
91%
98%
65%
89%

Revest. Int.
Revest. Ext.
Pintura Int. e Ext.
Louças e Metais
Implantação
Constr. de Apoio

TOTAL: 100%
80%
90%
26%
24%
36%
10%

Terraplanagem
Fundações
Estrutura/Alvenaria
Inst. Elétr. / Hidr.
Esquadrias
Revest. Int.

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Revest. Ext.
Pintura Int. e Ext.
Louças e Metais
Implantação
Constr. de Apoio

100%
100%
100%
100%
100%
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Em breve

Incorporadora se prepara para lançar seu segundo
empreendimento em Várzea Paulista

A

F A Oliva prepara um
lançamento aos moradores de Jundiaí e
região: o Residencial Paraíso,
localizado em Várzea Paulista. O projeto destaca-se por
conta do preço acessível e
da infraestrutura completa do
empreendimento, ideal para
os interessados em adquirir o
primeiro imóvel ou para sair
do aluguel. As vendas devem
ser iniciadas em breve.
Localizado no bairro Jardim
Felicidade, o empreendimento
contará com três torres, com
unidades de 1 e 2 dormitórios, com metragens entre 48
e 53m². Todas as plantas contarão com varanda, e os apartamentos serão entregues com
piso em todos os ambientes e
azulejos na cozinha, na área
de serviço e nos banheiros. O
projeto ainda possui uma área
de lazer completa.

Residencial Morada dos Pinheiros, em Várzea Paulista

A F A Oliva já marcou presença em Várzea Paulista com
o Residencial Morada dos Pinheiros, entregue em 2014.
A alta taxa de satisfação dos
compradores desse empreendimento traz boas expectativas
para o novo projeto. “Acreditamos que será um empreendimento que ajudará muitas
famílias a realizarem o sonho
da casa própria. Iremos seguir o nosso alto padrão de

acabamento para atender ao
que nossos clientes esperam”,
afirma o supervisor comercial
Murillo Castilho, que acredita
que o lançamento será referência na cidade.
Os interessados em adquirir
uma unidade já podem se
cadastrar para receber mais
informações. Para isso, acesse o site www.faoliva.com.br
e cadastre-se para ser informado sobre lançamentos.

Felicidade
À vista
Compradores do Residencial Jardim
Conquista e do Residencial Torres de Itu
já podem festejar a entrega do novo lar

N

os últimos meses,
duas obras da F A
Oliva foram concluídas. Em fevereiro, a incorporadora começou a
entregar a última fase do
Residencial Jardim Conquista, no Jardim Tamoio,
em Jundiaí. Em março, foi a
vez do Residencial Torres de
Itu. Nos dois casos, as obras
foram concluídas respeitando totalmente os prazos de
entrega previstos nos contratos.
Para muitas famílias, este
é um momento de grandes
mudanças. É o caso de Melissa Imperato, seu filho João
e sua mãe Marilene, que já
receberam as chaves de seu
apartamento no bloco 6 do

Residencial Jardim Conquista, e agora estão na expectativa de morarem no novo
lar. Melissa afirma que pensou bastante antes de fechar
negócio. “Pesquisei mais de
oito empreendimentos na
região, e optei por este pela
confiança que tenho na F A
Oliva. Além disso, este foi
de fato o projeto que mais
nos agradou”.
Clientes desde setembro
de 2015, a família Imperato adquiriu uma unidade
de 64m², com dois dormitórios e despensa. Os três
pretendem se mudar em
breve, mas, por enquanto,
terão que administrar a ansiedade de João. O menino
já se imagina utilizando as

áreas de lazer do condomínio. “Não vejo a hora. Vou
brincar bastante na piscina
e jogar bola. Quero ter meu
quarto só para mim!”
A avó Marilene se diverte
ao ver a alegria do neto, e
destaca que o novo lar os
aproximará da família. “Temos muitos familiares que
moram por aqui e isso também foi um fator decisivo. É
um momento muito especial
para nós.”
O Residencial Jardim Conquista foi lançado em abril de
2012, com um total de 648
apartamentos. Nesta terceira
e última fase, que encerra
um período de quase quatro
anos de obras, 216 unidades
foram entregues.

João e Marilene, ao lado do engenheiro Jackson: obra de quase quatro anos chega ao fim no Jardim Conquista

Torres de Itu
Os clientes do Residencial
Torres de Itu também vivem
esse momento: as unidades
do empreendimento começaram a ser entregues em
março. A F A Oliva chegou
à cidade em abril de 2013
com um grande projeto.
Com ótima localização,
próximo ao Plaza Shopping
Itu, o empreendimento tem
plantas que privilegiam a
praticidade e o conforto,
com unidades de 2 e 3 dormitórios, com 73m² e 86m²,
respectivamente.
O Torres de Itu mostrou-se
uma ótima opção de moradia e investimento. Tanto que
foi um sucesso de vendas,
com poucas unidades ainda

Torres de Itu: primeiro empreendimento da incorporadora na cidade

disponíveis para serem comercializadas.
Prazo e qualidade: marcas da empresa
A F A Oliva já entregou
mais de 6 mil imóveis, e pre-

za pela qualidade e entrega
no prazo acordado. O Residencial Jardim Conquista e o
Residencial Torres de Itu são
dois exemplos do comprometimento da incorporadora
com os seus compradores.

Quem comprar um apartamento
nos empreendimentos participantes
ganhará uma viagem inesquecível

A

F A Oliva está preparando a Promoção
F A Oliva: Seu Melhor Destino, válida para os
produtos Allegro, Soneto e
Contemporâneo, todos em
construção. Entre abril e
junho, quem adquirir uma
unidade desses empreendimentos ganhará uma viagem com acompanhante
para um destino especial.
As opções de passeio variam de acordo com cada

empreendimento.
Quem
adquirir um apartamento no
Residencial Contemporâneo
poderá desfrutar de uma
viagem para Jericoacoara,
no litoral do Ceará. Considerada uma das praias mais
bonitas do mundo, é um dos
destino mais nobres do turismo nacional, por conta da
preservação do clima tranquilo do lugar. Mesmo muito
visada, Jericoacoara mantém o clima de vila de pes-

cadores, com ruas de areia
e paisagens deslumbrantes.
Já quem adquirir uma unidade no Residencial Allegro
poderá visitar um daquekes
destinos que precisam ser
conhecidos: Nova York! A
cidade que nunca dorme
dispensa apresentações, e é
a definição de vida cosmopolita. Teatros, museus, o
Central Park e uma série de
cartões postais muito famosos podem ser visitados.
Já quem fechar negócio
no Residencial Soneto irá
para um lugar literalmente
do outro lado do mundo:
Dubai, nos Emirados Árabes.
A cidade parece vir de outro
planeta, com construções
ousadas ao lado de praias
tranquilas. A viagem permite
ainda o contato com a cultura árabe.
Para mais informações,
acesse o site www.faoliva.
com.br/seumelhordestino.

Novas

Vitrines
Nação Verde e Senhor Smart
chegam à Rua do Retiro

O

Vitrines do Beco,
conjunto de lojas do Complexo
Beco Fino localizado na Rua
do Retiro, em Jundiaí, está
com duas novidades, cada
uma em um segmento bem
diferente.
Inaugurada em dezembro
de 2015, a loja Senhor Smart
é especializada na manutenção de aparelhos eletrônicos,
e atende todas as marcas de
tablets, celulares e smart
phones. Há quinze anos no

ramo, o proprietário da franquia Rodrigo Gama Correia,
afirma que o nome da loja
faz menção à filosofia da empresa. “Quando chamamos
alguém de senhor é porque
buscamos tratar com respeito
aquela pessoa. É com essa
admiração que gostamos
de trabalhar com os nossos
clientes.” A loja atende na
casa de nº 494 da Rua do
Retiro.
Já a Nação Verde é administrada por Ana Maria

Rodrigo Correia pretende expandir a franquia ainda em 2016

A proprietária Ana Maria, da Nação Verde

Ferreira Bispo. A loja está
funcionando desde março,
mas a inauguração será
realizada num evento que
acontecerá em aproximadamente três meses. “Nós
queremos primeiro que
os clientes conheçam a
nossa marca para depois
realizarmos um evento especial, para comemorarmos a abertura da loja”,
explica ela, com bastante
bom humor.
Os produtos sustentáveis
são especialidades da casa,
e variam desde alimentos
até maquiagem e produtos
de limpeza orgânicos. Além
disso, os clientes poderão
experimentar e apreciar
bons momentos na lanchonete da loja, que oferecerá
sucos, doces e salgados.
Para saber mais, acesse o
site www.nacaoverde.com.
br e veja as diversas opções
oferecidas pela loja, que
funciona na Rua do Retiro
nº 510, no Beco Fino.

