
Seja bem-vindo  
a seu novo

 estilo de vida

LOTES FECHADOS A  

PARTIR DE 490m² VALORES A PARTIR DE  
R$ 400,00 o m²

COMERCIALIZAÇÃO E VENDAS:

(19) 9 7172-6288
PARQUEFORTALEZA.COM.BR

ENTRE EM CONTATO:



A REALIZAÇÃO DO SEU SONHO começa aqui!
O loteamento residencial fechado Parque Fortaleza conta 
com 478 lotes a partir de 490 m², sendo 473 residenciais e  
5 comerciais.

Perspectiva ilustrada da portaria



Perspectiva ilustrada de espaço de convivência

CONFORTO, NATUREZA E CONVENIÊNCIA em um só lugar!
Além da vasta área verde preservada e uma paisagem exuberante, 
o loteamento fica próximo a  grandes centros comerciais, shoppings, 
supermercados, escolas, praças e hospitais.



Perspectiva ilustrada do loteamento

O Parque Fortaleza está localizado na cidade de Nova 
Odessa, na região metropolitana de Campinas, a apenas 
120 km da capital.    

Nova          Odessa



        

Nova Odessa é considerada um dos novos polos em 
desenvolvimento do interior do Estado de São Paulo e é 
conhecida pela vasta área verde, resultante das iniciativas 
de preservação ambiental da cidade. Está próxima a grandes 
centros urbanos, com shoppings, escolas, universidades, 
aeroportos, supermercados e hospitais.

Está entre as 70 melhores cidades do País para se viver, 
segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano.

Tem vasta área de preservação natural, com 3 parques 
voltados para o lazer: Bosque Manoel Jorge, Jardim Botânico 
Plantarum – o maior da América Latina em número de 
espécies – e o Parque Ecológico Isidoro Bordon.

Toda a água da cidade é captada de mananciais próprios 
da região.

100% do esgoto é coletado e tratado.

É sede do renomado Instituto de Zootecnia de São Paulo.

CAMPINAS – SP 

Sede da  Unicamp, eleita uma das melhores  
universidades da América Latina.

AMERICANA – SP
Estrutura, segurança e eleita como uma das 
melhores cidades para se viver na melhor idade.

SANTA BÁRBARA D’OESTE – SP 

Sede de grandes festas e festivais regionais e  
urísticos.

PAULÍNIA – SP 

Referência em segurança e educação públicas e 
em mobilidade urbana.
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10
minutos

21
minutos
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O Parque Fortaleza é um empreendimento da Fazenda 
Fortaleza, que possui mais de 50 anos de tradição e 
reconhecimento pela qualidade, seriedade e respeito ao meio 
ambiente na criação e comercialização de equinos das raças 
Árabe e Pampa e de bovinos das raças Holandesa e Jersey. 

É o recanto ideal para quem deseja qualidade de vida jundo à 
natureza, sem abrir mão da comodidade e da praticidade dos 
centros urbanos.

Parque Fortaleza



mapa sem escala

Acessos Rodoviários
Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg 
Rodovia Anhanguera, saída do km 118,5 (Nova Odessa)
Rodovia dos Bandeirantes, saída do km 115 (Sumaré)
Rodovia Luiz de Queiroz (SP 304), saída do km 127 
(Americana)
Rodovia Luiz de Queiroz (SP 304), saída da Estrada de 
Cillo (Santa Bárbara d’Oeste)
Avenida Ampélio Gazzetta
Rodovia Astrônomo Jean Nicolini
Rodovia Rodolfo Kivitz
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Os equipamentos da área fitness não fazem parte da entrega final do empreendimento.  
Imagem meramente ilustrativa.







Lazer Completo

Salão 
de Festas

Praça 
de leitura

Portaria 
monitorada 24h

Playground

Espaço 
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Área para 
Churrasco
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LED 

174.000 m² 
de área verde 

Quadra 
poliesportiva

O Parque Fortaleza foi pensado 
para proporcionar conforto, 
segurança, praticidade e bem-
estar. 

Contempla mais de 20.000 árvores  
recém-plantadas, além das 
diversas espécies já existentes, 
totalizando 174.000 m² de áreas 
verdes.

Com ruas arborizadas e belo 
paisagismos, o loteamento possui 
ainda diversas áreas de lazer 
para leitura, esportes, festas e 
integração social.

É a sua oportunidade de viver 
num local com moderna 
infraestrutura e paisagens 
naturais preservadas!

Qualidade de Vida



Caracterização do empreendimento
o 473 lotes residenciais fechados a partir de 490m², sendo 237 lotes 
na FASE 1 e 236 lotes na FASE 2.
o 5 lotes comerciais.
o Sistema viário composto de avenidas externas e ruas internas 
asfaltadas com guias e sarjetas em concreto extrusado.   
o Iluminação pública com postes e luminárias em LED.
o Avenidas e ruas arborizadas.

Equipamentos
o Portarias com controle de acesso 24 horas.
o Salão de festas.
o Espaço fitness. Os equipamentos da área  
fitness não fazem parte da entrega final do  
empreendimento.
o Churrasqueira.
o Praça de leitura.
o Playground.
o Quadra poliesportiva.
o Jardins com paisagismo.

Memorial das áreas comuns
o Rede de drenagem com tubos e caixas de concreto.
o Rede de distribuição de água com tubos PAD (Polietileno de Alta 
Densidade).
o Rede de esgoto com tubos PAD conectados ao emissário da CODEN 
(Companhia de desenvolvimento de Nova Odessa).
o Rede elétrica subterrânea nas avenidas e ruas internas e externas 
ao loteamento.
o Pavimentação para trânsito pesado nas avenidas que circundam 
os lotes e pavimento médio nas ruas internas, conforme projeto 
aprovado na Prefeitura, com guias e sarjetas em concreto extrusado.
o Acessibilidade nas calçadas e sinalização para travessia de 
pedestres nas ruas e avenidas.
o Postes de iluminação retos em aço com 7m e luminárias em LED 
nas avenidas e nas ruas internas.
o Arborização de toda a área com mais de 20.000 árvores.
o Muros para fechamento dos dois bolsões de lotes residenciais (após 
constituição da Associação de Proprietários autorização da Prefeitura). 
o Portarias em alvenaria nos dois bolsões de lotes residenciais, com 
espaço de segurança e apoio aos serviços do loteamento (limpeza, 
jardinagem, segurança, coleta de lixo e correio).                                   

Memorial Descritivo


