Com escritório em Berlim, Jürgen Mayer H. é
o arquiteto, designer e artista alemão responsável
pela concepção do Seehaus. Visionário e dedicado
a criar obras inspiradas na relação entre corpo,
natureza e tecnologia, tem entre seus projetos mais
conhecidos o impressionante Metropol Parasol, em
Sevilha, Espanha. Conquistou seu primeiro prêmio
na arquitetura no ano de 2003, com um prédio nos
arredores de Stuttgart. Até o presente momento,
já conquistou mais de 60 premiações de destaque em
diversos países, tornando-se um dos principais nomes
da arquitetura alemã contemporânea.

Jürgen Mayer H., portrait by Anuschka
Blommers and Niels Schumm. 2012.

COM ESPAÇOS COMUNS PARA
ENCONTROS, SEEHAUS É UMA
NOVA FUSÃO ENTRE O DESIGN
ALEMÃO E O BRASILEIRO.

BORDER CHECKPOINT, Sarpi, Georgia

“Seehaus, entre Gaspar e Blumenau, é um novo local de
encontros sob um generoso telhado branco ondulado.
As áreas de acolhimento, os espaços de convívio e todas
as áreas de lazer à volta da piscina assentam na geometria
fluida do lago. Como um eco ao projeto do falecido arquiteto
alemão Gottfried Böhms para uma igreja em Blumenau de
1953, nosso projeto para o empreeendimento Seehaus é
um icônico teto escultural orgânico em colunas finas que
paira sobre os espaços sociais. Relacionamentos internosexternos ancoram os edifícios na paisagem natural e
predominantemente verde. Seehaus é uma nova fusão
do design alemão e brasileiro.” - Jürgen Mayer H.

METROPOL PARASOL - Seville, Spain

FOM UNIVERSITY - Dusseldorf, Germany

+60 AWARDS
• DAM Preis 2022, shortlisted IGZ Campus Falkenberg
• Arch Daily , Building of the year, IGZ Campus Falkenberg, 2021
• International Architecture Award 2020, n.n. residence
• Architizer A+ Award 2020, n.n. residence, jury winner, 2020
• Designer of the year 2020, Sao Paulo Design Week
• Architizer A+Award, Pavilion on Europaplatz, special mention, 2020
• DAM Preis 2020, nomination, Casa Morgana, 2020
Dezeen Awards 2019, winner, “Residential rebirth project of
• the
year”, Casa.Morgana, Germany, 2019
Die
besten Wohnbauten Deutschlands, Auszeichnung,
• Sonnenhof,
2019
Beazley Design of the Year 2019, winner, Museum Garage,
• Miami,
USA, 2019
A+ Awards, Finalist, “Transportation Infrastructure”,
• Architizer
Tram Stop in Kehl, Germany 2019
A+ Awards, Winner, “Collaboration”, Museum Garage,
• Architizer
Miami, USA, 2019
Chicago Athenaeum, International Architecture Award, winner,
• Tram
Stop, Kehl, Germany, 2019
of Merit 2019 PTI (Post-Tensioning Institute), Museum
• Award
Garage, Miami, USA, 2019
International Urban Project Award, nomination, Museum Garage,
• Miami,
USA, 2019
The
Architects
Award, honorable mention, Museum
• Garage, Miami,Newspaper
USA, 2018
of Excellence (AOE), nomination, “Best Design of a Mixed
• Award
or Multi-Use Parking & Transportation Facility”, Museum Garage,
Miami, USA, 2018

Miami Award of Excellence, honor, “Big Scale Building
• AIA
of the Year”, Museum Garage, Miami, USA, 2018
NPA Innovation Award, winner, Museum Garage, Miami,
• USA,
2018
Chicago
Athenaeum, International Architecture Award, winner,
• FOM University,
Düsseldorf, Germany, 2018
A+ Awards, Special Mention, “Commercial Mixed Use”,
• Architizer
Sonnenhof, 2017
A+ Awards, Finalist, XXX Times Square with Love,
• Architizer
New York City, USA 2017
Design Awards 2017, Honorable Merit, XXX Times Square
• AIANY
with Love, New York City, USA 2017
Baukultur in Deutschland, Wüstenrot Stiftung, Honorable
• Recognition,
Schaustelle, Munich, Germany, 2016
Mies van der Rohe Award, nomination, Sonnenhof, Jena,
• Germany,
2017
Thüringer Staatspreis für Architektur und Städtebau 2016,
• honorable
recognition, Sonnenhof, Jena, Germany, 2016
DAM
Preis
2017, nomination, Sonnenhof, Jena, Germany, 2016
•
• Architizer A+, winner, Court of Justice, Hasselt, Belgium, 2015
• Architizer A+, winner, Rest Stop Lochini, Lochini, Georgia, 2015
• Architizer A+, winner, Lazika, Georgia, 2014
A+, special mention, OLS House, Stuttgart,
• Architizer
Germany, 2014
Civic Trust Award, winner, Metropol Parasol, Seville,
• Spain,
2014

Gestaltungspreis Baukultur in Deutschland, honorable mention,
• Schaustelle,
Munich, Germany, 2014
Mies
van
der
Rohe Award, nominated, Court of Justice,
• Hasselt, Belgium,
2014
Stahlbaupreis, honorable mention, Schaustelle, Munich,
• Germany,
2014
• Architizer A+, winner, Rest Stops Gori, 2013
• AZ Awards, finalist, OLS House, Stuttgart, Germany, 2013
• Metallbaupreis, first prize, JOH3, Berlin, 2013
Mies van der Rohe Award, finalist, Metropol Parasol,
• Seville,
Spain, 2013
Verzinkerpreis, honorable mention, Schaustelle, Munich,
• Germany,
2013
AIT
Award,
public buildings, nomination, 2012
•
• BDA Hamburg Architektur Preis, Schlump One, Hamburg, 2012
Reddot Award, winner best of the best, Metropol Parasol,
• Seville,
Spain, 2012
Exhibition Space Award, China, winner, Level Green,
• Annual
Wolfsburg, Germany, 2010
Urban Future Award, Building a Vision for 2030, winner,
• Audi
A.WAY, 2010
BDA Hamburg Architektur Preis, third prize, Home.Haus,
• Hamburg,
Germany, 2010
BDA Hamburg Architektur Preis, honorable mention, S11,
• Hamburg,
Germany, 2010
Chicago
Athenaeum,
Architecture Award, Dupli.Casa,
• Ludwigsburg, Germany,International
2009
Reddot design award, best of the best, Level Green, Wolfsburg,
• Germany,
2009
ZWP Spezial Designpreis, best overall concept, ZZ.Sankt.Georg,
• Hamburg,
Germany, 2009
Award, Garment Garden for Nya Nordiska at the Design
• ADAM
Annual, 2006, Frankfurt am Main, Germany, 2008
• Chernikov Prize, nominated, 2008
• Contractworld Award, Mensa Moltke, Karlsruhe, Germany, 2008
Deutschland-Land of Ideas, Laureate, Mensa Moltke, Karlsruhe,
• Germany,
2008
Jury
Award
Wallpaper*, Dupli.Casa, Ludwigsburg, Germany, 2008
•
• Marcus Prize, nominated, 2008
Deutscher Holzbaupreis, special mention, Mensa Moltke,
• Karlsruhe,
Germany, 2007
The Great Indoors, nomination, Mensa Moltke, Karlsruhe,
• Germany,
2007
Holz
21
Prize,
• Germany, 2006commendation, Mensa Moltke, Karlsruhe,
Holcim Award, winner Europe bronze for sustainable construction,
• Metropol
Parasol, Seville, Spain, 2005
• Marcus Prize Nominee, 2005
• Contractworld Award, Pixy.Pieces, 2004
• Contractworld Award, UIA Stylepark Lounge, Berlin, 2003
Mies van der Rohe Award, emerging architect, special mention,
• Stadthaus
Scharnhauser Park, Ostfildern, Germany, 2003

ARQUITETURA ALEMÃ
TEM HISTÓRIA EM
BLUMENAU E É FONTE
DE INSPIRAÇÃO PARA
O PROJETO DO SEEHAUS.
Em meio à paisagem montanhosa de Blumenau,
encontra-se uma grande obra arquitetônica
construída por Gottfried Böhm, o primeiro arquiteto
alemão a receber o prestigioso Prêmio Pritzker:
a Catedral São Paulo Apóstolo, conhecida pela
sua imponência e design inovador. Com ritmo
marcado pelos pilares e vitrais, o monumento
utiliza luz e sombra para compor seus espaços
e dar dimensão ao projeto.

Catedral São Paulo Apóstolo, Gottfried Böhm - Blumenau/SC

Com mais de 16 anos de atuação, a Idealiza
Cidades já entregou 2,92 milhões de m2 de
urbanização e tem em seu landbank (áreas
contratadas para novos projetos) mais
6,54 milhões de m2. Ambos compreendem
empreendimentos em São Paulo, Minas
Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
Pernambuco, Sergipe e Amapá.

FEITO À MÃO
Evolução é uma transformação constante, que exige
boas ideias. Ideias inovadoras e criativas que façam
sentido para as pessoas. Ideias que deixam um legado
de feitos capazes de inspirar. Por isso, criamos cenários
urbanos feitos à mão, para estimular o surgimento de
conexões verdadeiras entre pessoas, entre vizinhos compreendendo o que cada lugar precisa e entregando
muito mais do que se espera.

Focados em planejar e executar
empreendimentos inovadores, oferecemos
mais do que um condomínio — projetamos
a experiência de viver rodeado pela natureza
sem precisar fugir dos centros urbanos.
Acreditamos no desenvolvimento
artesanal, na personalização de alto
padrão e no desenvolvimento de conceitos
inovadores que levam em consideração as
peculiaridades e história de nossos clientes.

RICARDO COSTA

Idealizamos sonhos e edificamos
monumentos que envolvem, encantam
e se tornam parte da vida das pessoas
e das cidades.

RECONHECIMENTO
2019 - Prêmio GRI Awards | Vencedor na Categoria
Melhor Projeto de Loteamento do Brasil.
2021 - Master Imobiliário | Vencedor da Categoria
Profissional - Comercialização - Recorde de Vendas.

FABIANO DE MARCO

2021 - Prêmio Saint Gobain Asbea | Vencedor da
Categoria Profissional, Projeto Residencial.
IDEALIZA

COSTA SERENA

DE SUCESSO
Com amplo repertório no desenvolvimento de
empreendimentos de alto padrão, a Idealiza promove
a inovação no mercado imobiliário desde 2005.
Bosques de Atlântida (Xangri-lá/RS), por
exemplo, foi uma verdadeira ruptura no mercado
de condomínios fechados. Com estrutura completa de
resort, diferencia-se por ser o primeiro empreendimento
do litoral do Rio Grande do Sul com uma reserva de
Mata Atlântica nativa preservada.

BOSQUES DE ATLÂNTIDA

Já o empreendimento Costa Serena, representou
um marco na região de Capão Novo/RS, sendo
o primeiro condomínio fechado de alto padrão com
frente para o mar do Rio Grande do Sul.
Além disso, a Idealiza também entregou outros dois
empreendimentos-conceito na região de Pelotas/RS:
Lagos de São Gonçalo, o primeiro condomínio de
alto padrão da cidade, que se tornou o metro quadrado
mais cobiçado da região; e Veredas - Altos do
Laranjal, o primeiro condomínio com o conceito
de praia artificial no país.
LAGOS DE SÃO GONÇALO

Desenvolvendo projetos que integram bem-estar,
natureza e tecnologia, a Idealiza está hoje entre
as maiores urbanizadoras do Brasil.

CASES

VEREDAS - ALTOS DO LARANJAL

5km
12km

7min

19min

6km
7min

prefeitura de

GASPAR

Localizado entre Gaspar e Blumenau, Seehaus foi planejado
para ser diferente de tudo. É o equilíbrio entre a vida moderna
e a comodidade de morar em um local com infraestrutura
completa de um Home Resort. A poucos minutos das duas
cidades, é um projeto exclusivo, feito para quem quer desfrutar
do melhor dos dois mundos, sem precisar abrir mão de nada.

LOCALIZAÇÃO

A EXPERIÊNCIA DE
VIVER EM UM

PROJETADO, ESCULPIDO
E ASSINADO.
Infraestrutura que proporciona o surgimento de
conexões verdadeiras entre os moradores. Espaços que
estimulam o senso de comunidade com as mais diversas
programações, de atividades lúdicas a competições
esportivas e festividades. Viver em um Home Resort
é ter momentos de férias todos os dias.
O Seehaus Home Resort anuncia uma nova geração
de condomínios, onde parte dos valores arrecadados
na contribuição condominial são destinados para fomentar
as atividades sociais, culturais e esportivas nos espaços
comuns. Além disso, outra parte da contribuição é
convertida em créditos para utilização dos serviços exclusivos
do condomínio, como: bar e restaurante com chef de cozinha,
espaço fitness com instrutor especializado, espaço kids com
recreacionista, van escolar, car wash com profissional de
lavação de veículos e spa com massoterapeuta e saunas
(úmida e seca).
Imaginou?

VISTA CASA LAGO

ESPECIALIZADOS
Viver em um Home Resort é
experienciar novas formas de morar
e conviver em comunidade.
Utilizar três serviços especializados
a poucas quadras de casa, tendo
à disposição:
• Restaurante com chef de cozinha.
• Car Wash com profissional de lavação
de veículos.
• Spa com massoterapeuta e saunas
(úmida e seca).

Com um amplo espaço, o Car Wash
dispõe de funcionário especializado
para a higienização do seu veículo.
Assim, você pode desfrutar de
momentos de lazer com a certeza de
que seu carro está sendo bem cuidado.
Nesse mesmo espaço, os moradores
do Seehaus também terão acesso a um
Bike Station, um espaço preparado para
a higienização e manutenção básica de
suas bicicletas.

& BIKE STATION

Praticidade no dia a dia.

CAR WASH

CAR WASH

Um espaço para relaxar, planejado para
que você consiga se desligar do mundo
exterior e vivenciar uma experiência de
conforto e bem-estar.
Seu ponto de equilíbrio entre corpo e
mente.

ZEN PLACE

SAUNA ÚMIDA

SAUNA SECA

Integrado à área da piscina, o Pool Bar
proporciona comodidade aos moradores,
oferecendo um cardápio completo de
comidas e bebidas, desenvolvido por
um chef de cozinha exclusivo. O espaço
também conta com ampla área de convívio
e socialização.
Um local projetado para inspirar
conexões humanas.

POOL BAR

POOL BAR

SEGURANÇA
Equipados com os melhores sistemas de segurança, garantimos
bem-estar e conforto para que os moradores possam desfrutar
de toda a estrutura desde o primeiro momento.
Os sistemas são integrados e contam com soluções de alta tecnologia,
como entradas automatizadas, guaritas blindadas e reconhecimento por
imagens. Além disso, a administração do condomínio fica à disposição
dos condôminos para solucionar quaisquer problemas.

Segurança
Perimetral

Controle
de acesso
no pórtico

Circuito
fechado
de TV

Sistema
de alarme
de intrusão

Sistema de
comunicação

PORTARIA

STATION
Pensando no forte senso de
comunidade entre os moradores
da região, projetamos este espaço
para a socialização dos mais
diversos públicos, com três amplas
áreas de confraternização.
Os ambientes são perfeitos para
celebrações em família e para as
reuniões semanais das tradicionais
patotas, traço cultural importante
no Vale do Itajaí.
Um espaço para compartilhar
os bons momentos da vida.

GOURMET HAUS

Com cozinha completa e ampla
mesa para refeições, Gourmet Haus
é o ambiente ideal para saborear
almoços e jantares especiais com
as pessoas queridas.

GATHER HAUS

Ambiente acolhedor e versátil, Gather
Haus é o ponto de encontro para as
mais diversas celebrações.

PUB HAUS

Equipado com mesa de bilhar e pôquer,
Pub Haus é o lugar perfeito para as
noites dedicadas às boas cervejas,
drinks e jogos.

SOCIAL STATION

SOCIAL STATION

GOURMET HAUS

GATHER HAUS

PUB HAUS

CAR WASH & BIKE STATION *

Lavação de veículos e espaço bike, com funcionário
especializado para a higienização do seu veículo.

ZEN PLACE **

Spa com sala para massagem e saunas (seca e úmida).

POOL BAR **

Restaurante com chef exclusivo e lounge integrado
às áreas de piscina e lazer.

SOCIAL STATION

*

Três salões de festa — Gourmet Haus, Gather Haus
e Pub Haus — com espaços dedicados aos melhores momentos.

FOREST *

Mais de 9 mil m² de área preservada de mata nativa,
com trilhas para caminhada em meio à natureza.

NATURAL SPACES *

Lagos, decks, ponte, espreguiçadeiras e muito mais.

POOLS **

Piscina infantil e piscina adulta com raia semiolímpica,
borda infinita e prainha.

POOL LOUNGE **

Ambiente confortável para relaxar, integrado à área da piscina.

HEALTH STATION **

Academia ampla e setorizada, com aparelhos de primeira
linha para os mais diversos tipos de exercícios.

LOCKER ROOM **

Amplo espaço de vestiário pensado no seu conforto
e privacidade, equipado com locker (guarda-volumes) e ducha.

TOYGROUND **

Playground externo com brinquedos que promovem
o contato das crianças com a natureza.

CADA
MOMENTO.

FUN HALL **

Espaço com brinquedos que propiciam atividades lúdicas
e diferentes estímulos.

SOCCER FIELD ***

Quadra de futebol com grama natural para a prática
do esporte preferido dos brasileiros.

2 TENNIS COURTS ***

Duas quadras de tênis para praticar, receber aulas
ou realizar competições.

BEACH TENNIS COURT ***

Uma quadra para a prática do esporte que tem se tornado
cada vez mais popular.
* Ambientes a serem entregues em até 36 meses após o registro imobiliário.
** Ambientes a serem entregues em até 60 meses após o registro imobiliário.
*** Ambientes a serem entregues na 2ª fase.

VISTA
VISTA
CASA
CLUBE
LAGO

VISTA CLUBE

SPACES

Além das áreas de lazer e recreação,
o Seehaus conta com uma estrutura
completa de ambientes para contemplação
e descanso, que proporciona aos moradores
uma experiência de moradia diferenciada.
Caminhadas ao ar livre e contato
com a natureza.

PONTE

Com mais de 27 mil m² de lagos, o Seehaus
possui estrutura para a prática de atividades ao ar
livre e ambientes de encontro e contemplação.

CAMINHADA SOBRE O LAGO

Com vias sombreadas e escoamento de águas feito
por meio de calhas verdes, o projeto arquitetônico visa
um ambiente natural e ecológico.

VIA INTERNA

Para a melhor utilização do espaço dos lotes, é permitida
a construção de residências com até três pavimentos e
possibilidade de deck na beira dos lagos.

VISTA CASA LAGO

Uma obra prima da engenharia, o Seehaus será um
dos endereços mais seguros e protegidos de todo o
Vale do Rio Itajaí-Açu. Assessorada pelos melhores
profissionais do país, a Idealiza desenvolveu um
meticuloso projeto de engenharia para superar as
desafiadoras características naturais da região.
O empreendimento será o primeiro em todo o vale a
ser protegido por um dique de grandes proporções,
projetado e executado criteriosamente para assegurar
a proteção contra cheias que possam ocorrer em uma
série histórica de até 200 anos.
O plano de drenagem e controle de enchentes
foi desenvolvido por equipes em São Paulo,
coordenadas pela engenheira Beatriz Codas,
diretora da Geasa Engenharia e Meio Ambiente, e
em Blumenau, pelo Professor Dr. Ademar Cordero,

hidrologista especialista no Rio Itajaí-Açu, professor
da Universidade de Blumenau (FURB) e doutor pelo
Politécnico de Milão. Dentro do empreendimento toda
a água das chuvas será direcionada para o sistema de
lagos, dimensionados para amortecer o seu impacto,
e posteriormente encaminhadas para fora dos diques,
sem prejuízo às áreas vizinhas.
Para oferecer ainda maior segurança ao
empreendimento, a construção do dique será feita
no sistema de adensamento prévio, garantindo maior
rigidez e estabilidade ao solo. O sistema viário será
todo reforçado com geogrelhas, sistema amplamente
utilizado na construção de rodovias. E as áreas
comuns como portaria, clube, salões de festas, entre
outras, foram projetadas com rigoroso controle de
carga e dimensionamento de fundações.

HEALTH STATION

Com vista para o lago, a área da piscina conta
com raia semiolímpica, borda infinita, prainha
e piscina infantil. Além disso, o espaço também
possui integração com o Pool Bar e o Pool
Lounge, compondo um ambiente completo que
só um Home Resort pode oferecer.
Um espaço pensado para relaxar,
divertir e interagir.

POOLS

POOLS

POOL LOUNGE

Com espaço setorizado e vista para o
lago, a Health Station é uma edificação
única, equipada com aparelhos de
primeira linha para os mais diversos
tipos de exercícios. Para auxiliar na
prática correta das atividades físicas,
o espaço conta com a presença de um
instrutor fitness especializado.
Cuidado com o corpo e a mente.

HEALTH STATION

HEALTH STATION

HEALTH STATION

PRÁTICA COM PRIVACIDADE
Um espaço amplo, confortável e acolhedor, com pias, duchas
e guarda-volumes, garantindo total bem-estar e conforto aos
moradores após a realização de atividades físicas.

LOCKER ROOM

Ser criança é uma grande aventura.
Correr, se sujar, se divertir e, o mais
importante, criar laços afetivos e
lembranças que ficarão para sempre
em suas memórias.
Liberdade para os pequenos
descobrirem o mundo lá fora.

TOYGROUND

Para encantar as crianças, nada melhor
que um lugar divertido, que estimula a
evolução e o aprendizado de maneira lúdica.
Equipado com jogos, mesas e brinquedos,
o ambiente é totalmente preparado para
ajudar os pequenos a desenvolverem
habilidades motoras e cognitivas.
Ser criança é poder brincar sem culpa.

FUN HALL

FUN HALL

IMPLANTAÇÃO
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1

PORTARIA *

8

LOCKER ROOM **

15

SOCCER FIELD ***

2

GATHER HAUS *

9

ZEN PLACE **

16

CAR WASH
E BIKE STATION *

3

PUB HAUS *
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HEALTH STATION **

17

ADMINISTRAÇÃO *

4

GOURMET HAUS *

11

FUN HALL **

LAGOS

5

POOL BAR **

12

TOYGROUND **

6

POOL LOUNGE*

13

BEACH TENNIS COURT ***

7

POOLS **

14

TENNIS COURTS ***

4
2
12

9
10

27.510,93 m²

11
5
8

7
ÁREA DE VEGETAÇÃO

6

48.808,58 M²

13
* Ambientes a serem entregues até 36 meses após o registro imobiliário.
** Ambientes a serem entregues em até 60 meses após o registro imobiliário.
*** Ambientes a serem entregues na 2ª fase.
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IMPLANTAÇÃO

15

14

3

Viário a curto prazo: Prolongamento da Av. Hilberto Gaertner
Viário a médio prazo: Anel de Contorno Viário Urbano (Municipal)
Viário a longo prazo: Anel de Contorno Metropolitano (Estadual)

IMPLANTAÇÃO

REALIZAÇÃO:

URBANISMO E PAISAGISMO:

CONCEPÇÃO DA ARQUITETURA:

ARQUITETURA E INTERIORES:

PROJETO DE ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: GEBRAS GRUPO DE ENERGIA DO BRASIL
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA: BRAIDO ARQUITETURA
PROJETO DE SINALIZAÇÃO: MATRICIAL ENGENHARIA CONSULTIVA
MAQUETE: 360º
ANÁLISE E ENSAIOS DE ÁGUA: LABOPRIME
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO FLORESTAL: PROFIL ENGENHARIA E AMBIENTE
PROJETO GEOMÉTRICO, DE PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E DE
ESTRUTURAS DE SANEAMENTO: ZENITE ENGENHARIA
ESTUDO DE MACRODRENAGEM*: PROF. ADEMAR CORDERO - Engenheiro Hidrólogo do Centro de
Operação do Sistema de Alerta - CEOPS/FURB
PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO: SÍRIUS ESTUDOS E
PROJETOS CIENTÍFICOS LTDA.
COMUNICAÇÃO: YELLOWBEAN

AGENCIA DE CRIAÇÃO:

AV. Hilberto Gaertner, 600
Figueira | Gaspar/SC
idealizacidades.com.br

O pedido de registro foi protocolado no cartório de registro de imóveis competente no dia 07/06/2021, sob o n. 74.430, o qual encontra-se em análise.

um lugar que proporciona a harmonia perfeita entre arquitetura, natureza e o amanhã.

AV. Hilberto Gaertner, 600, Figueira | Gaspar/SC

idealizacidades.com.br
+55 11 3064-5761 ⅼ São Paulo/SP

