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RUA ITABAIANA, 639

Escolha o coração da Mooca como 

seu novo endereço. Venha viver 

perto de tudo e ter fácil acesso às 

principais vias da Zona Leste.

EMPREENDIMENTO: AUGURI MOOCA, condomínio de natureza mista, dividido em 2 (dois) subcondomínios, sendo eles: Comercial e Residencial. INCORPORADORA: Kansas Investimentos Imobiliários Ltda. Projeto arquitetônico: Itamar Berezin 

Arquitetura e Urbanismo. Projeto de decoração das áreas comuns: Figueiredo Fisher Arquitetura e Interiores. Projeto de paisagismo: Cardim Arquitetura Paisagística. Memorial de Incorporação registrado na Matrícula 204.242 do 7º Oficial de Registro 

de Imóveis de São Paulo/SP. Imagens meramente ilustrativas. Os móveis, objetos, piso e demais materiais são sugestões decorativas. Para o detalhamento dos equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento, consulte o 

memorial descritivo. O material publicitário preliminar divulgado anteriormente ao registro da incorporação, foi objeto de alteração por exigência dos órgãos competentes, sendo substituído pelo projeto de construção e Memorial de Incorporação 

arquivados no Cartório de Registro de Imóveis indicado, e as imagens ilustrativas divulgadas neste material são as definitivas. Tendo em vista a existência de contaminação ambiental no terreno objeto deste empreendimento, os condôminos ficarão 

obrigados a não (i) perfurarem poços ou outras formas de captação de água subterrânea; e, (ii) cultivar espécimes vegetais que possam servir de consumo humano. O EMPREENDIMENTO está obrigado ao atendimento de Quota Ambiental, conforme 

projeto aprovado, nos termos estabelecidos na Lei de Zoneamento. TECNISA CRECI 19.773-J. Lançamento: LPS São Paulo Consultoria de Imóveis Ltda - CRECI/SP 24.073-J. IMPORTANTE: os valores de comissão de corretagem serão pagos pelo 

COMPRADOR diretamente ao CORRETOR DE IMÓVEIS e/ou IMOBILIÁRIA, sendo que os referidos valores não implicam acréscimo do valor ofertado. Produzido em fevereiro/2021.

O Auguri possui a certificação internacional Fitwel, 

que avalia e reconhece as empresas e projetos 

imobiliários com as melhores práticas em saúde, 

bem-estar e desenvolvimento social. Presente em 

mais de 40 países, valoriza produtos modernos, 

pensados para ter uma maior integração com a 

vizinhança, impacto social, segurança e conforto.
 

Creci: J04549

Incorporação, Construção e Vendas:

 

CRECI: 19.773-J

Incorporação, Construção e Vendas:Incorporação, Construção e Vendas:Lançamento:

FachadaPiscina

Honest Market 

Churrasqueira, Festas 

Gourmet, Salão de Festas 

e Espaço Família.

Celebração

Honest Market, Delivery 

Room, Portaria Inteligente,

Bike Sharing e Bike Park 

para visitantes.

Conveniência

Academia, Espaço Zen, 

Lounge, Massagem, 

Espaço Estética e Piscina 

Adulto e Infantil.

Bem-estar

Brinquedoteca, Playground, 

Mini quadra gramada e Sala 

de Jogos.

Diversão

Faça pequenas compras na loja de conveniência autônoma do 
Auguri. Você paga via aplicativo, sem  contato ou complicação.

Acesse a galeria
completa de
imagens.

Visite o stand e conheça o decorado:

Rua Tobias Barreto, 812

Saiba mais sobre o Auguri.

(11) 2613-3393

L A N Ç A M E N T O  |  M O O C A



4 suítes
179 m2

4 dorms.
(2 suítes) ou 3 suítes

152 m2 

As plantas apresentadas são ilustrativas e possuem sugestão de decoração de móveis, utensílios, acabamentos e iluminação, os quais não serão entregues ao Comprador.

Ponto específico para filtro 
na bancada da cozinha

Previsão de carga para A/C e 
infra com dreno e rede frigorígena 
na sala de estar, terraço social e
dormitório

Contrapiso acústico
(tipo flutuante)
exceto no 1o andar

Previsão de carga e tubulação 
seca para futura instalação de 
automação da persiana

Caixilho com persiana 
integrada sem automação

Medição individualizada
de água, energia e gás

Tomada USB 
na suíte e nos dormitórios

Diferenciais das unidades
Living 


