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O bairro do Tatuapé recebeu mais um empreendimento da
Gafisa, o Scena Tatuapé. Em um terreno de 4,8 mil metros
quadrados o condomínio foi planejado para quem busca
qualidade de vida e conveniência em um dos bairros que mais
cresce na zona leste de São Paulo. Lançado no último sábado, 01
de dezembro, a entrega está prevista para junho de 2021.
A área de lazer é um dos atrativos do empreendimento, que irá
contar com um complexo aquático formado por duas piscinas,
sendo uma coberta e aquecida com raia de 25 metros. As opções
de lazer do Scena Tatuapé se complementam com o que o bairro
oferece. O empreendimento é vizinho do Parque Piqueri, uma
área verde para a prática de esportes e caminhada muito popular
entre os moradores da região. As unidades do empreendimento
têm 106 m2, três dormitórios e duas vagas de garagem. Os
futuros moradores também poderão contar um depósito privado
por apartamento.

3 DORMS. - 106m2 (inclui deposito
privativo)
ÁREA DO TERRENO
4.868,75m2
NÚMERO DE ELEVADORES
03 ELEVADORES (SENDO 02
SOCIAIS E 01 DE SERVIÇO)
NÚMEROS ANDARES
21 PAVIMENTOS
TOTAL DE UNIDADES
168 UNIDADES RESIDENCIAIS

O Scena Tatuapé está próximo de pontos importantes do bairro e
da cidade de São Paulo, a cinco minutos do Shopping Boulevard
Tatuapé, fácil acesso à Marginal Tietê e Av. Salim Farah Maluf e a
20 minutos do Aeroporto de Guarulhos.
O Superintendente de Incorporação da Gafisa, Luis Fernando
Ortiz, ressalta que o Scena Tatuapé foi pensado para trazer
conforto em todos os sentidos. “Desde a concepção do projeto
buscamos trazer qualidade de vida aos futuros proprietários. As
opções de lazer e a facilidade de acesso a pontos importantes da
cidade são um grande diferencial do Scena Tatuapé”.

4 UNIDADES POR ANDAR
LOCALIZAÇÃO
RUA TUIUTI, 626 – TATUAPÉ
PREVISÃO DE ENTREGA
JUN/2021

Ilustração Artística da Piscina Coberta com Raia de 25 metros

Ilustração Artística da Fachada

Ilustração Artística do Living da Opção de Planta da Unidade de 106m²

SOBRE A GAFISA
A Gafisa é uma das empresas líderes e mais diversificadas do mercado imobiliário brasileiro com foco
em empreendimentos residenciais de médio e alto padrão. Com mais de 60 anos de atuação no
mercado imobiliário, a Gafisa já entregou mais de 1000 empreendimentos, somando 16 milhões de
metros quadrados, em 30 cidades de 19 estados brasileiros. Pioneira, desenvolveu o conceito residence
service, que abrange apartamentos flexíveis, bairros planejados e condomínios-clubes. Inovou
nacionalmente ao construir o primeiro empreendimento Green Building com certificação Platinum na
América latina, o Eldorado Business Tower. Atenta aos seus consumidores e clientes, a empresa
entregou o primeiro e premiado empreendimento colaborativo, o Follow the Eureka Building. Em 2017,
a Gafisa conquistou o primeiro lugar em incorporação na 25ª edição do Prêmio Top Imobiliário. A
empresa também integra, por quatro anos consecutivos, o ranking Melhores & Maiores da revista
Exame. Desde 2006, a Gafisa está listada na BOVESPA e, no ano seguinte, foi a primeira incorporadora
brasileira a negociar ações na NYSE, em Nova Iorque.

Mais informações para a imprensa:
Nancy Campos – nancy.campos@maquinacohnwolfe.com - (11) 3147-7445
Rodrigo Garcia – rodrigo.garcia@maquinacw.com – (11) 3147-7909
O projeto encontra-se aprovado na Prefeitura da Cidade de São Paulo, com registro nº R.18/M.128.235,
no 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.

