
                                                      
 

São Paulo, 22 de agosto de 2012 

 
Living Construtora acaba de lançar mais  

um empreendimento em São Miguel Paulista 
 

O Vita São Miguel teve 40% de suas 
 unidades vendidas ainda no dia do lançamento 

 
A Living Construtora, empresa do grupo Cyrela e um dos principais players da 
construção civil brasileira, apresentou no último sábado (18) seu mais novo 
empreendimento, o Vita São Miguel, que está instalado na zona leste de São 
Paulo com ótima localização, área de lazer completa e segurança 24 horas. 
 
Localizado na melhor região de São Miguel, em frente á praça do 
Morumbizinho, o Vita São Miguel é privilegiado, principalmente, por sua 
proximidade com as principais vias da região, como a Av. São Miguel, Av Jacu 
Pêssego e Rodovia Airton Senna, o que facilita o acesso a todas as regiões de 
São Paulo.  
 
O empreendimento está em uma região com completa infraestrutura de 
comercio e serviços, como grandes concessionárias, supermercados e 
farmácias. Ele também está a poucos metros da Universidade Cidade de São 
Paulo (UNICID), à subprefeitura de São Miguel e possui fácil acesso ao 
transporte público. 
 
Com VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 40 milhões, o Vita São Miguel foi 
projetado pelo arquiteto Marcelo Bartolo, e possui 2 torres em um terreno com 
mais de 4.300 m². Suas 138 unidades distribuídas em plantas de 2 e 3 
dormitórios (com suíte), de 54 m² e 66 m² - respectivamente. 
  
A ampla área de lazer possui playground, salão de festas adulto, churrasqueira 
com forno para pizza, quadra recreativa, fitness, salão de festas infantil, 
brinquedoteca, salão de jogos, solário, praça e piscina (adulto e infantil). 
 
“O Vita São Miguel é um empreendimento criado especialmente para aqueles 
que buscam qualidade de vida em uma região bem localizada, ele visa o 
conforto do seu proprietário, que não abre mão da tranquilidade e segurança 
do lar”, enfatiza o diretor-geral da Living São Paulo, Antônio Guedes. 
 
Para mais informações é só acessar o site do empreendimento 
www.vitasaomiguel.com.br e também visitar o stand de vendas da Living 
Construtora, no endereço Rua João Felisberto Moreira, 161. 
 
 



 
Ficha técnica:  
 
Terreno: 4.371m² 
Nº de unidades: 138 
Nº de torres: 2 
Nº de unidades por andar: 8 
Nº de pavimentos: térreo + 8 andares 
Nº de vagas: 150 vagas para carro e 14 vagas para motos 
 
Metragem das unidades: 
3 dormitórios com suíte (opção de sala ampliada) - 66m²   
2 dormitórios com suíte - 54m²  
 
Arquitetura: Marcelo Bartolo 
Paisagismo: Marcelo Faisal 
Decoração das áreas comuns: Consuelo Jorge 
 
Sobre a Living Construtora 
 
A Living Construtora é uma empresa focada em permitir e facilitar a conquista 
da casa própria. A construtora faz parte do grupo Cyrela Brazil Realty e conta 
com uma solidez de mais de 50 anos de mercado. Com mais de 54 mil 
unidades lançadas, a Living está presente em 14 estados e 48 cidades 
brasileiras.  
 
Mais informações sobre a Living Construtora e seus produtos, acesse: 
http://www.s2publicom.com.br e http://www.livingconstrutora.com.br 
 
Atendimento à imprensa 
S2Publicom 
Tiago Lira – tiago.lira@s2publicom.com.br  
Telefone: (11) 3027. 0211 
Erica Souza – erica.souza@s2publicom.com.br 
Telefone: (11) 3027-0279 
Elaine D’Avila – elaine.davila@s2publicom.com.br 
Telefone: (11) 3027-0223 
Ricardo Franzin – ricardo.franzin@s2publicom.com.br 
Telefone: (11) 3027-0200 
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