
    

 

 
 

Harmonie Saúde traz ressignificação para qualidade de vida 
 

Principal lançamento da história da Tarjab cria tendência para o novo morar e 
será o primeiro a conquistar a certificação A2S, com foco em bem-estar e 

saúde. 
 
A busca por novas formas de morar e viver ganha cada vez mais importância 
para quem planeja a compra de um imóvel, especialmente no pós-pandemia, 
que potencializou demandas como qualidade de vida, saúde e bem-estar. 
Segundo a pesquisa realizada pelo DataZAP+, área de inteligência imobiliária 
do ZAP+, 81% dos entrevistados declaram que morar em um imóvel com 
ambientes mais bem divididos, passou a ser necessário e muito importante 
depois do isolamento social. Ciente das mudanças impostas pela pandemia de 
covid-19, a Tarjab desenvolveu, juntamente com seus parceiros, um projeto 
inovador pensado para o ‘novo morar’, o Harmonie Saúde que reúne princípios 
essenciais pautados pela qualidade de vida, saúde e bem-estar, 
sustentabilidade, tecnologia, e será o primeiro empreendimento do Brasil a 
receber a certificação A2S, entregue a edificações e projetos arquitetônicos que 
demonstram boas práticas de higiene, sanitização e bem-estar levados em conta 
no desenvolvimento do empreendimento. 
 
 
“O novo papel da casa em nossas vidas já era uma tendência que foi acelerada 
pela pandemia, e nós da Tarjab procuramos sempre o melhor para nossos 
clientes, aliando inovação e respeito ao meio ambiente. Foi pensando 
justamente nisso e também no cuidado que estamos dedicando ao lar nessa 
vivência maior em casa é que surgiu o Harmonie Saúde”, explica Carlos Borges, 
diretor presidente da Tarjab. 
 
O empreendimento valoriza o melhor que a cidade de São Paulo e a região da 
Saúde podem oferecer em cada detalhe do projeto e foi pensado para conectar 
arquitetura, natureza e bem-estar. “Com esses pilares (arquitetura, natureza e 
bem-estar), cada item do projeto foi pensado para trazer mais saúde e qualidade 
de vida dentro do lar. Além de criar uma maior integração entre  bairro e 
empreendimento”, explica o diretor presidente da Tarjab. 
 
As pessoas têm aumentado seu interesse em viver com mais equilíbrio e 
tranquilidade. Os acontecimentos do último ano no mundo revelaram uma 
necessidade de desaceleração para cuidarmos de nós mesmos. Prova disso é 
o movimento wellness, que significa bem-estar em português, e vem crescendo 
justamente para combater o nível de estresse e promover mais qualidade de 
vida. 
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“Ao concebermos o Harmonie Saúde levamos muito em consideração esse 
movimento (wellness), justamente para criar espaços que tragam novas formas 
de morar e viver, construindo residências mais saudáveis. Tanto que a Tarjab 
será a primeira incorporadora a obter a certificação A2S, relacionada à saúde e 
bem-estar trazida para o Brasil pela Fundação Vanzolini”, ressalta Carlos 
Borges. 
 
Arquitetura – Dentre os parceiros que contribuíram para o desenvolvimento do 
Harmonie Saúde, está o escritório Marchi Arquitetura, responsável pelo projeto 
e por criar uma fachada exuberante, e ao mesmo tempo aliada ao conceito de 
cuidado e acolhimento. A Marchi Arquitetura foi criada na década de 1990 por 
Wilson Marchi e Ricardo Hariki, a dupla ganhou destaque e foi reconhecida pela 
inovação, sempre presente em seus projetos, e competência. 
 
Com design biofílico, que traz um ambiente saudável e mais próximo da 
natureza, o projeto arquitetônico desenvolvido pelo renomado escritório conta 
com uma fachada exuberante e ao mesmo tempo aliada ao conceito de cuidado 
e acolhimento. “Ao desenvolvermos o projeto, pensamos não só na qualidade de 
vida e sustentabilidade, mas no equilíbrio entre as pessoas. O conceito é de 
cuidar do corpo, da alma e do espírito dentro de casa. Esse é o papel da 
arquitetura do Harmonie Saúde, de zelar e possibilitar que as pessoas vivam em 
sua plenitude”, explica Wilson Marchi, sócio e arquiteto do Marchi Arquitetura, 
 
De acordo com Wilson, a pandemia está sendo catalisadora do ‘novo morar’ que 
fez com que a arquitetura se reinvente e seja inovadora. “Sentimos a 
necessidade de diferenciar, trazendo inovação para quem busca um novo 
imóvel. Para esse projeto trouxemos mudanças qualitativas como mais 
iluminação natural, ventilação e flexibilidade não só nos apartamentos, mas nas 
áreas externas, como rooftop e térreo do Harmonie Saúde”, explica Marchi. 
 
Para criar a identidade visual do projeto o escritório de arquitetura utilizou uma 
série de referências que vão desde couro e madeira, passando por tons brancos 
e pretos. “Pesquisamos o que seria interessante para uma linguagem 
arquitetônica do projeto e utilizamos a moda e alta costura como modelo para 
elaboração do Harmonie Saúde”. 
 
Entre os destaques do projeto arquitetônico está a fachada modular com terraços 
em cores diferentes que trazem ritmos ascendentes de forma harmoniosa. “A 
fachada com modulares, cheios e vazios, possibilitou a aplicação de tons de 
madeira e concreto, levando equilíbrio ao design biofílico”. 
  
Para os apartamentos, Wilson Marchi trouxe janelas em duas faces, que 
possibilitam maior abertura e trazem riqueza para o espaço, e projetou os 
espaços de forma integrada. “Saímos na frente nessa questão pois as janelas 
em 45 graus possibilitam maior entrada de luz e ventilação, que estão em linha 
com os pilares de saúde e bem-estar. Sem contar que desenvolvemos cada 
apartamento com uma integração muito grande. Sala de estar, cozinha, varanda 
estão totalmente integrados possibilitando melhor convívio das famílias e 
levando qualidade de vida”. 
 



    

Voltado para o lifestyle de toda a família o projeto, que dispõe de amplas áreas 
de lazer internas, é composto por duas torres (A e B) que será erguido no terreno 
que abriga, atualmente, a Casa Tarjab. “As torres se articulam e criam um 
conjunto, gerando impacto no bairro e modelo de referência para o bairro da 
Saúde. Trata-se de uma arquitetura bastante nova, levando o conceito de cuidar 
e tratar das pessoas, proporcionando conforto e bem-estar”, explica Marchi. 
 
Enquanto no térreo da unidade A há Brinquedoteca, Salão de Jogos, Salão de 
Festas e Lounge; na torre B o espaço é composto por Lavanderia Coletiva e 
Salão de Festas Gourmet com Churrasqueira externa. “Em ambas as torres, o 
destaque fica com os Rooftops, totalmente independentes, com ampla vista, 
Academia e Espaço de Convivência que permitem momentos únicos de lazer e 
autocuidado para os mais diversos públicos”, finaliza Marchi. 
 
O Harmonie Saúde possui opções de 1, 2 e 3 dormitórios em plantas de 34 m², 
79 m² e 123 m², distribuídos em um terreno de 3.939,43 m². Nas plantas com 3 
dormitórios, um hall de entrada permite uma higienização funcional, com uma 
área que se fez presente nesses novos tempos e que deve se manter na rotina 
das famílias.  
 
 
Serviço: Harmonie 
Stand de vendas:  Rua Alcatrazes, 62 – Vila da Saúde – São Paulo – SP 
Horários de Funcionamento:  09h00 às 19h00   
Contato: Telefone – (11) 3181-6082 / Whatsapp – (11) 94308-6011  
 
 
 
Sobre a Tarjab 
Com forte atuação na Zona Sul de São Paulo, no distrito da Saúde, a Tarjab 
completa 38 anos com mais de 113 empreendimentos residenciais de alto e 
médio padrão entregues, o equivalente a 1 milhão de m² construídos. Valores 
como integridade, sustentabilidade, relacionamento e qualidade, são os 
princípios básicos de existência da Tarjab, que associados a constantes 
inovações e a busca por realizar o melhor, fazem com que a empresa volte seus 
esforços ao bem-estar dos colaboradores, investidores, parceiros e clientes. 

 
 

 


