LAKE

PARQUE
IBIRAPUERA

ONDE A
N AT U R E Z A ,
A ARQUITETURA
E A A RT E
SE ENCONTRAM.
Árvores centenárias, lagos
interligados, área para esportes e
relaxamento. Viver no entorno do
parque é um privilégio para poucos.
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Lake Parque Ibirapuera,
a melhor parte do parque.
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Foto do Central Park, Nova York.

VIVER BEM,
VIVER FELIZ

A Á R E A V ER DE DOS PA RQUES CON TR IBUI
PA R A O BEM-ESTA R DOS MOR A DOR ES E VA LOR IZ A
EM PR EENDIM EN TOS R ESIDENCI A IS

V

iver próximo a um parque traz um
refresco diário na vida de quem mora em
uma grande cidade. A área verde oferece
um ar mais puro e incita o morador a aproveitar
os dias ao ar livre, ampliando as possibilidades de
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H Y DE PA R K ,
EM LONDR ES

JA R DINS DE LU X EM BURG O,
EM PA R IS

Os apartamentos mais exclusivos do mundo ficam nos arredores do
Hyde Park, um belíssimo parque localizado na área central da capital
inglesa. A região, extremamente valorizada, abriga uma das maiores
áreas verdes da cidade, reunindo o Hyde Park e os jardins Kensington,
que ficam ao lado. Nos dias de sol, os moradores aproveitam o imenso
gramado para fazer atividades ao ar livre.

O sexto distrito de Paris, onde ficam os Jardins de Luxemburgo,
é um dos locais mais agradáveis da belíssima capital parisiense.
Não é para menos. Ali está localizado o parque mais lindo da cidade.
Com visual bucólico, o jardim é uma das atrações mais charmosas
de Paris, com esculturas e bancos de metal para o visitante se sentar,
descansar e apreciar o visual.

CEN TR A L PA R K ,
EM NOVA YOR K

VONDELPA R K ,
EM A M STER DÃ

Alguns dos imóveis residenciais mais valorizados de Nova York
estão perto do Central Park, os apartamentos ao redor são raros e
oferecem vista deslumbrante, nos dias mais quentes, os moradores do
bairro aproveitam a área para passear, fazer piquenique, brincar com as
crianças e praticar atividades esportivas.

O bairro mais ao leste do Vondelpark, um dos parques mais bonitos e
famosos da capital holandesa, é tranquilo e, ao mesmo tempo, próximo
do centro da cidade. Com uma aura luxuosa, a região é uma das mais
desejadas da cidade, conhecida por sua herança artística e seus canais
navegáveis.

lazer e de manter uma vida mais saudável - um
ótimo investimento para o bem-estar. Conheça
quatro parques ao redor do mundo que todo
mundo gostaria de morar perto.
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N AT U R E Z A E E N T R E T E N I M E N TO
NO MEIO DE S ÃO PAULO

S

ão Paulo é a cidade dos arranha-céus,
é o centro econômico, financeiro e
cultural do país, é onde tudo acontece.
A maior cidade do país consegue oferecer
boas recompensas a quem aqui decide viver.
Uma dessas recompensas são os 158 hectares
de beleza e área verde concentrados no que se
costuma chamar de “pulmão verde” da cidade.
Os lagos, as árvores centenárias, o barulhinho dos
pássaros, as ciclovias e as pistas de caminhada do
Ibirapuera são um oásis no meio da metrópole.
Não à toa, o entorno do parque é uma das regiões
mais desejadas para se morar em São Paulo.

Foto do Parque Ibirapuera.

Á RV OR E S CE N T E N Á R I A S, L A G O S I N T ER L IG A D O S,
Á R E A PA R A E SP ORT E S E R EL A X A M E N TO. V I V ER N O
E N TOR N O D O I BI R A P U ER A É UM PR I V I LÉ G IO PA R A P O U C O S

A paisagem é um convite
à prática de atividade física
ao ar livre

A área verde do Ibirapuera salta
aos olhos de quem vive em
São Paulo, tanto que o parque é
chamado de “pulmão verde”
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Foto do Parque Ibirapuera.

Uma grande
diversidade de
espécies de árvores
habita o Ibirapuera,
deixando ainda
mais agradáveis
os passeios
pelo parque

O Parque Ibirapuera, inaugurado em 1954,
teve seus jardins desenhados pelo paisagista
Otávio Augusto Teixeira Mendes, dando
continuidade ao projeto inicial de Roberto
Burle Marx, após encontrarem resistência para
sua efetiva realização.

Já dentro do parque o morador do entorno
encontra ciclovias, pistas para corrida, áreas
para as crianças se divertirem, espaço cultural,
áreas para meditação e prática de yoga, quadras
com iluminação e lagos interligados que
embelezam ainda mais o ambiente.

Já as construções históricas dentro do
parque, como os pavilhões que abrigam museus,
o auditório e a marquise, são de autoria do
renomado arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer.

Quem vive nessa região tão privilegiada
da cidade ganha em qualidade de vida.
O contato com a natureza e a facilidade para
praticar atividades ao ar livre contribuem para o
bem-estar e a saúde. O espaço do parque também
é um convite para sair de casa e simplesmente
relaxar observando as árvores e os pássaros.

Residir perto do Ibirapuera é um privilégio.
As ruas do bairro são arborizadas e formam
passeios agradáveis para quem caminha por ali.

O Obelisco Mausoléu aos
Heróis de 32, também conhecido
como Obelisco do Ibirapuera
ou Obelisco de São Paulo, é um
dos monumento mais famosos
da cidade
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Perspectiva ilustrada da Fachada

A MELHOR PARTE
DO PARQUE

A

exclusiva e privilegiada região do Parque Ibirapuera
ganhou um empreendimento à sua altura. A Barbara
Engenharia e Construtora, a Luni Desenvolvimento
Imobiliário e a Lucio Desenvolvimento Imobiliário encontraram um
dos últimos terrenos disponíveis com vista para a melhor área verde
de São Paulo. Uma das localizações mais desejadas da cidade para
morar. “Um empreendimento de frente para a praia do paulistano”,
comenta Luiz Eduardo Oliveira, arquiteto responsável pelo projeto do
Lake Parque Ibirapuera.
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Torre única com apenas
um apartamento por andar.
Um empreendimento
superexclusivo na região
mais desejada da cidade

Perspectiva ilustrada da Fachada

Uma ampla vista de frente para o parque oferece
aos moradores do Lake Parque Ibirapuera
momentos agradáveis de apreciação
da maior área verde de São Paulo

3 5 5 M² | 4 S U Í T E S | 1 P O R A N D A R
5 VA G A S | D EP Ó S I T O

6 5 6 M² | C O BERT U R A D U PL E X
8 VA G A S | D EP Ó S I T O

10

Os moradores do Lake Parque Ibirapuera,
aliás, terão uma vista privilegiada.
O projeto do empreendimento foi feito para
que se possa contemplar o parque tanto na
sala como na suíte principal. “O terreno
tem a sua frente inclinada, de forma que a
vista seja favorecida”, explica o arquiteto.
Localizado na rua Manoel da Nóbrega,
o Lake Parque Ibirapuera está em uma rua
arborizada e tranquila, uma via perpendicular

ao parque, fatores que tornam esse
empreendimento ainda mais exclusivo.
A suíte, com sua privacidade, é totalmente
envidraçada possibilitando, ainda, que a cama
fique posicionada de forma que o morador
contemple e aprecie o parque. “É uma
característica que o terreno permite”, diz Luiz.
“Da forma como foi projetado, o campo de
visão da suíte está preservado e os moradores
do empreendimento têm total privacidade.”
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Perspectiva ilustrada da Entrada

Perspectiva ilustrada do Hall

SEGUR ANÇ A E
MODERNIDADE
EM HARMONIA .

Na área frontal do Lake Parque Ibirapuera,
a arborização ganhou espaço

O espaçoso apartamento tem uma ampla vista de frente
para o parque e oferece aos moradores do Lake Parque
Ibirapuera momentos agradáveis de apreciação de São Paulo.
Ao entrar no apartamento o morador vai se deparar com uma
vista panorâmica, em uma sala iluminada pela luz natural.
Os apartamentos, projetados com zelo nos mínimos detalhes,
possuem 355 metros quadrados, proporcionando aos ambientes
maior amplitude e comodidade.
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Cada apartamento possui cinco vagas de dimensões
com folga. Já para a cobertura duplex, são 8 vagas.
Nas áreas comuns do empreendimento, piscina
coberta, brinquedoteca e salão de festas, além de um
exclusivo e belíssimo jardim urbano, que traz aos
moradores a sensação de um espaço mais integrado
à natureza, com bastante volume verde e contrastes
entre texturas e vegetação.

ÁRE A S DE L AZER
EM SINTONIA
COM A NAT UREZ A .

As árvores que compõem o ambiente têm tons
de verde com floradas amarelas e são espécies
especiais nativas dos biomas brasileiros, como Ipê
Amarelo e Sibipiruna.

Perspectiva ilustrada do Fitness

Perspectiva ilustrada do Lounge

Na área de lazer, os locais externos são espaços
contemplativos do jardim.

A arquiteta responsável pelo paisagismo,
Daniela Bastos, da Cenário Arquitetura da
Paisagem, explica que predominam as folhagens
com floradas que se concentram nas árvores.
“A vegetação escolhida complementa a sofisticação
do empreendimento”, diz Daniela. “Buscamos,
com as áreas externas e os espaços verdes, criar
recantos que tragam a sensação de bem-estar que
as pessoas buscam nas áreas urbanas.”

Perspectiva ilustrada da Brinquedoteca

São apenas dez apartamentos, sendo um por andar
e, ainda, a cobertura duplex.

Na recepção, modernidade e
conforto com pinceladas de
mais espaço verde
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Nas áreas comuns, espaço
para se exercitar e
passar horas de lazer
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Perspectiva ilustrada da Piscina

Na área da piscina, em particular, espaços internos
e externos se mesclam em uma integração perfeita.
Isso foi possível porque o paisagismo levou para
a área interna a volumetria da vegetação externa.
“Há um tratamento ao redor da piscina com muito
verde, seguindo a mesma composição de vegetação
externa”, explica Daniela.
Já na área frontal do Lake Parque Ibirapuera
a arborização ganhou espaço. “Valorizamos e
respeitamos o entorno na composição feita na frente
do edifício”, explica Daniela. A vegetação escolhida
valoriza a área trazendo sombreamento com qualidade
visual para a frente do edifício, melhorando a via.
A calçada, por sua vez, foi alargada, já que o terreno é
inclinado e cria um jardim na frente do prédio.

PISCINA
COM SKYWINDOW

Na área da piscina,
espaços internos e
externos se mesclam em
uma integração perfeita
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Perspectiva ilustrada do Living

Perspectiva ilustrada do Living

Perspectiva ilustrada do Living

Ao entrar no apartamento, o morador vai
se deparar com uma vista panorâmica, em uma
sala iluminada pela luz natural

Nossa maior vocação é desenvolver empreendimentos que tenham as
características que desejamos para nós mesmos, independentemente do tamanho
do apartamento. Nós sempre pensamos ‘nesse edifício eu moraria’. E para
começar a escolher onde vamos morar, iniciamos sempre pela localização.
Escolher um bom terreno, que seja adequado às caraterísticas que desejamos é
uma tarefa árdua, muito difícil nos dias de hoje. Nós nos identificamos muito
com o Parque Ibirapuera, nascemos perto e fomos criados no seu entorno, por
isso sempre dizemos que gostamos de desenvolver novos empreendimentos ao
redor do Parque. Já fizemos diversos edifícios com vista para o Parque, que é o
desejo de muitas pessoas, inclusive mundo afora. Dessa vez nós encontramos um
terreno especial. Quando estávamos prospectando um novo terreno, encontramos
o terreno do Lake Parque Ibirapuera e ficamos encantados com uma situação
muito particular, praticamente exclusiva, a vista para o grande lago do Parque.
Acordar todos os dias e olhar para o Parque é uma sensação muito gratificante,
mas olhar para o lago é melhor ainda. As sensações que a água provoca no
nosso interior são sensações únicas de paz, calma, tranquilidade, e poder olhar
para esse cenário todos os dias é realmente um privilégio. Tudo isso pensando
‘aqui eu moraria, esse apartamento eu quero para minha família’.”

Renato Barbara,

da Barbara Engenharia Construtora, desde 1986 estabelecendo
uma relação de transparência e seriedade junto ao mercado
imobiliário e de construção civil
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Perspectiva ilustrada da Sala de Banho

Perspectiva ilustrada do Gourmet
Perspectiva ilustrada da Suíte Lake

Ambientes integrados
favorecem o convívio social

Banheiros espaçosos,
confortáveis e modernos
completam as plantas
dos apartamentos

Nunca a diferenciação e o nosso propósito foram
tão rapidamente incorporados a um projeto como no
Lake Parque Ibirapuera. Uma localização inimaginável
e a sua arquitetura contemporânea, que proporciona
muita sofisticação, espaços generosos, transparência e
luminosidade, nos traz a sensação de vivermos em uma
casa, com uma magnífica vista para o lago. Estar com
os nossos parceiros também nos traz a cada dia uma
experiência nova e muito contribuiu por tanto valor
agregado ao empreendimento.”

Firmino Matias Lucio Junior,

da Lucio Engenharia, uma empresa com mais de
50 anos de vida e mais de 2,2 milhões de metros
quadrados contados em capítulos de sua história.
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Com vista preservada,
a suíte é totalmente
envidraçada e foi planejada
para que a cama do quarto
fique posicionada para que
o morador contemple e
aprecie o parque
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355M

infraestrutura
para rede wifi

Possibilidade de unificação
dos banheiros Sr. e Sra.
nicho
para
lixeira

Caixilhos
com persianas
motorizadas

APARTA MENTO
TIPO

Tomadas USB
no living e
dormitórios

Instalações de água quente
com sistema de recirculação

2

Tomadas para toalheiro
elétrico e desembaçador de
espelho em todos os banheiros

Aquecimento de água através
de sistema central a gás

pre visão de aquecimento
nos pisos de todos os banheiros

portas de
madeira dos
a mbientes
internos
e portas dos
ele vadores
com 2,30m de
altura

terraço técnico
pa r a m á q uin a s de
ar-condicionado

a mpla área de serviço com dois tanques
e espaço generoso para armários
caixilho piso a forro
Infraestrutura para
cortina elétrica
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contrapiso com
atenuação acústica
nas áreas secas
(living, dormitórios,
closet e circulação)

Infraestrutura
para aspiração
central

cozinha e área de serviço com pontos de
instalações conforme projeto kitchens
dependência completa
de serviço

Ilustração artística da planta do apartamento de 355m2 privativos com
sugestão de decoração. Os móveis são de dimensões comerciais e não
fazem parte do contrato. As medidas são de face a face das paredes. Os
acabamentos serão entregues conforme memorial descritivo.
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355M2

355M2

SUGESTÃO DE PL ANTA
C O M T E R R A Ç O U N I F I C A D O,
SAL A ÍNTIMA E BANHEIRO SR . E SRA .

SUGESTÃO DE PL ANTA
C O M T E R R A Ç O U N I F I C A D O,
CL O SE T A M PLI A D O E S A L A DE B AN HO.

Ilustração artística da planta do apartamento de 355m2 privativos com sugestão de decoração. Os móveis são de dimensões comerciais e
não fazem parte do contrato. As medidas são de face a face das paredes. Os acabamentos serão entregues conforme memorial descritivo.
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Ilustração artística da planta do apartamento de 355m2 privativos com sugestão de decoração. Os móveis são de dimensões comerciais e
não fazem parte do contrato. As medidas são de face a face das paredes. Os acabamentos serão entregues conforme memorial descritivo.
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355M2

355M2

SUGESTÃO DE PL ANTA
C O M T E R R A Ç O U N I F I C A D O,
3 SUÍTES E SAL A AMPLIADA .

SUGESTÃO DE PL ANTA
C O M T E R R A Ç O U N I F I C A D O, 3 S U Í T E S,
S A L A A M PLI A D A E S A L A DE B AN HO.

Ilustração artística da planta do apartamento de 355m2 privativos com sugestão de decoração. Os móveis são de dimensões comerciais e
não fazem parte do contrato. As medidas são de face a face das paredes. Os acabamentos serão entregues conforme memorial descritivo.
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Ilustração artística da planta do apartamento de 355m2 privativos com sugestão de decoração. Os móveis são de dimensões comerciais e
não fazem parte do contrato. As medidas são de face a face das paredes. Os acabamentos serão entregues conforme memorial descritivo.
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656M2

C OBERT U R A D U PLE X
PISO INFERIOR .

Ilustração artística da cobertura duplex de 656m2 privativos com sugestão de decoração. Os móveis são de dimensões comerciais e não
fazem parte do contrato. As medidas são de face a face das paredes. Os acabamentos serão entregues conforme memorial descritivo.

28

C OBERT U R A D U PLE X
PISO SUPERIOR .

Ilustração artística da cobertura duplex de 656m2 privativos com sugestão de decoração. Os móveis são de dimensões comerciais e não
fazem parte do contrato. As medidas são de face a face das paredes. Os acabamentos serão entregues conforme memorial descritivo.
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Foto: SP-Arte

RESPIRAR
CULT UR A

A LÉM DE Á R E A V ER DE E ESPAÇO AO A R LI V R E ,
O PA RQUE IBIR A PUER A PROPORCION A UM
EN TOR NO DE A RT ES AOS MOR A D OR ES DA R EGI ÃO

M

orar próximo do Parque Ibirapuera é ter, a
poucos metros de casa, um entorno cultural
importante. Além de ser o “pulmão verde
da cidade” e um dos principais pontos de lazer ao ar livre,
o parque é repleto de atrações culturais.

A primeira edição da Bienal Internacional
de Arte de São Paulo aconteceu em 1951 e foi a
primeira exposição de arte moderna de grande
porte realizada fora dos centros culturais europeus
e norte-americanos.

É ali, por exemplo, que acontece a Bienal Internacional
de Arte de São Paulo, uma exposição de artes plásticas de
grandes proporções que, como o nome indica, ocorre a
cada dois anos na cidade de São Paulo.

Ela trouxe ao Brasil, pela primeira vez, obras de
Pablo Picasso, Alberto Giacometti, René Magritte e
George Grosz, além de apresentar a produção brasileira
de Lasar Segall, Victor Brecheret e Oswaldo Goeldi,
entre outros.

Considerada um dos três principais eventos do circuito
artístico internacional – ao lado da Bienal de Veneza e
da Documenta de Kassel – é responsável por projetar a
obra de artistas desconhecidos e por refletir as tendências
mais marcantes no cenário artístico global. Sua casa é o
Pavilhão Ciccillo Matarazzo do Parque Ibirapuera, motivo
pelo qual o prédio também é conhecido como “Prédio da
Bienal”, projetado pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer.
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Desde então, a Bienal é reconhecida por seu impacto
no mundo das artes visuais, sempre divulgando as
tendências na área. O evento já teve a participação de
mais de 14 mil artistas nacionais e internacionais de 160
países. A programação do evento conta com oficinas,
palestras e debates, além de apresentações culturais
como espetáculos de dança, música e teatro.

A Bienal já teve
a participação de
mais de 14 mil
artistas nacionais
e internacionais
de 160 países

Considerada um dos três principais eventos
do circuito artístico internacional, a Bienal
é responsável por projetar a obra de artistas
desconhecidos e por refletir as tendências mais
marcantes no cenário artístico global
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Foto: SP-Arte

Foto: SP-Arte

A SP-Arte já apresentou mais
de 5 mil obras e 2 mil artistas
do Brasil e do mundo

FES TI VA L IN T ER N ACION A L
DE A RT E DE SÃO PAULO
A SP-Arte também acontece no prédio da Bienal no
Parque Ibirapuera. A atração é uma dinâmica plataforma
de intercâmbio cultural e artístico entre curadores,
colecionadores, artistas, renomadas galerias, obras e
admiradores das artes. Nos dias de evento, a arte e o
design ocupam lugar central em debates e criações, que
se estendem por toda a cidade de São Paulo.
Desde 2005, uma vez por ano, a SP-Arte – Festival
Internacional de Arte de São Paulo – reúne galerias de
arte e design, editoras, revistas, museus e instituições.

Já apresentou mais de 5 mil obras e 2 mil artistas do
Brasil e do mundo. Acontece sempre ao longo de cinco
dias do mês de abril. Durante o evento, colecionadores,
profissionais e amantes da arte podem aproveitar, além
dos trabalhos exibidos pelos expositores, conversas
sobre o fazer artístico, lançamentos de livros e visitas
guiadas. A SP-Arte se consolidou como um aglutinador
de tendências no mercado das artes visuais, fortalecendo
a economia criativa do país.
A 16ª SP-Arte acontecerá nos dias 1 a 5 de abril de 2020.
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TR ANSPARÊNCIA
E SERIEDADE
A BA R BA R A ENGENH A R I A E CONSTRU TOR A
ESTÁ NO M ERC A DO IMOBILI Á R IO DESDE 19 96 , SEM PR E
OFER ECENDO E XCELÊNCI A EM SERV IÇOS E PRODU TOS

Desde 1986, a Barbara vem estabelecendo uma
relação de transparência e seriedade junto ao mercado
imobiliário e de construção civil e desenvolvendo
colaboradores e fornecedores comprometidos em
oferecer excelência em seus serviços e produtos.
A busca pelo atendimento às expectativas e
necessidades dos clientes é o foco para atuação da
Barbara, fazendo com que busque lançar e comercializar
produtos de qualidade e atendendo às expectativas
do seu público-alvo. Técnicas de planejamento são
desenvolvidas para permitir que o fluxo financeiro do
empreendimento também seja adequado às necessidades
e expectativas dos clientes.
A Barbara aplica desde 1994 processos racionalizados
de construção e inovações tecnológicas que resultam no
aumento da qualidade, na diminuição dos custos e no

repasse desses benefícios aos preços de seus produtos
e serviços. Seus processos são geridos e controlados
através de sistema de gestão de qualidade, o qual a
Barbara é certificada pelo Lloyd’s Register Quality
Assurance nos processos da norma internacional de
qualidade ISO 9001 desde 1999.

360
Vila Madalena

Em 2011, a Barbara assumiu o compromisso de
promover o uso sustentável e racional dos recursos
naturais participando da Rede Global de Floresta
e Comércio (GFTN), uma iniciativa WWF para
eliminar a produção e a comercialização de madeira
ilegal e promover o manejo sustentável das florestas
do planeta.
Com isso, hoje os produtos imobiliários da Barbara são
reconhecidos no mercado como inovadores, de excelente
qualidade e adequados à realidade financeira do cliente

Torre Augusta
Jardins
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Dolce
Moema
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RESPEITO E
ADMIRAÇ ÃO
FOC A DA NO DESEN VOLV IM EN TO
DE EM PR EENDIM EN TOS DE A LTO PA DR ÃO,
U TILIZ A NDO SEM PR E OS M ELHOR ES M ATER I A IS
Com uma equipe formada por profissionais altamente
especializados em oferecer produtos compatíveis
com o bom gosto e a exigência de seus clientes, a
Luni é uma empresa focada no desenvolvimento de
empreendimentos de alto padrão, utilizando sempre
os melhores materiais e proporcionando acabamentos

impecáveis em localizações privilegiadas.
É assim, dedicando-se ao máximo para erguer obras
com infraestrutura e acabamentos perfeitos e agradando
ao máximo seus clientes, que a Luni vem conquistando
cada vez mais o respeito e a admiração do mercado.

Praça da Vila
Vila Nova Conceição

Itahy
Itaim Bibi
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Senzo
Paraíso
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TRANSFORMAÇ ÃO
E REINVENÇ ÃO

COM 5 0 A NOS DE V IDA , A LUCIO ENGENH A R I A
PROC UR A SEM PR E ESTA R UM PA SSO À FR EN TE E HOJE TEM
E X ATA M EN TE A HISTÓR I A QUE G OSTA R I A DE CON TA R

Bellini
Ibirapuera

Nascemos em um tempo em que a cidade de
São Paulo nem imaginava que poderia ser como é hoje.
Fizemos produtos para pessoas que nem sabiam que
poderiam morar assim. De lá pra cá, nos transformamos
e nos reinventamos, procurando sempre estar um passo
à frente. Por isso, hoje temos exatamente a história
que gostaríamos de contar. São mais de 2,2 milhões de
metros quadrados contados em capítulos dos nossos 50
anos de vida.
Para fazer a diferença, é preciso pensar diferente,
reviver os passos que já foram dados e não ter medo
de dar o próximo. Em nossa trajetória, construímos
ícones, incorporamos marcos e lançamos conceitos,
pois sempre nos pautamos na diferenciação de produtos
com o objetivo de criar um alto valor agregado.

Assim foi trilhado o nosso caminho desde os
primeiros projetos. Atuar há 50 anos em diversas frentes
no mercado imobiliário nos fez conhecer nosso universo
e ter a certeza de que grandes ideias são executadas
em conjunto. Nossos valores nos fizeram desenvolver
longos relacionamentos com fornecedores, clientes,
parceiros e colaboradores, que sempre tiveram grande
participação na evolução da empresa ao longo da nossa
jornada. Presenciar o resultado de um grande projeto e
lembrar como ele nasceu, aprimorou-se e desenvolveu-se,
é ter a clareza de que nada se constrói sem este
compromisso. Hoje nos vemos diante de um novo mundo,
nunca vivemos uma época de tantas transformações.
Estar um passo à frente nos ensinou a viver em
constante evolução. Por isso a Lucio é assim, diferente.

Yris
Alto da Lapa
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l akeparqueibirapuera.com.br
Agende com exclusividade o seu atendimento.
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