




RENATO
GONÇALVES
2030

No Renato Gonçalves a 
modernidade já é uma grande 
realidade, a verticalização dos 
prédios transformou a paisagem do 
bairro mais desejado de Barreiras.

#BARREIRASPROFUTURO

Foto tirada em 7 de julho de 2021



RENATO
GONÇALVES
O melhor
bairro de
barreiras

Há muito tempo nós da Solare acreditamos 
e investimos no Renato Gonçalves, 
construindo prédios de alto padrão e 
empreendimentos comerciais ou mistos 
para o atendimento do crescente 
desenvolvimento demográfico do bairro, 
que tem a cada dia se reafirmado como um 
lugar completo para quem busca viver com 
tranquilidade e segurança sem abrir mão 
de estar perto de tudo.

Lançar o mote: Renato Gonçalves 2030 é 
uma maneira de mostrarmos que estamos 
atentos ao gigantesco potencial do bairro e 
buscando maneiras de contribuir ainda 
mais com a qualidade de vida das pessoas.



*Data de referência 26 de julho de 2021 - Dados coletados pelo departamento de pesquisa da Solare.

O Departamento de Pesquisa Solare, por exemplo, é um 
importante passo inicial para levantarmos informações 
concretas e podermos agir de maneira inteligente no caminho 
da garantia de desenvolvimento sustentável e planejado para o 
bairro mais moderno, seguro e desejado de Barreiras.



Um 2030
começa hoje.
O Renato Gonçalves está em pleno 
desenvolvimento. Nós temos hoje a oportunidade 
de fazer a diferença e pensar ideias para o bairro, 
que garantam mobilidade, sustentabilidade e 
urbanismo.

Quando nós da Solare dizemos “Estamos inovando 
aqui” é um compromisso muito sério que 
assumimos com o lugar onde estamos inseridos, 
pois é através das nossas ações enquanto empresa 
que solidificamos a nossa essência e buscamos 
caminhos para a concretização do nosso propósito.



SEU NEGÓCIO NO
LUGAR CERTO.



A Solare tem o imenso prazer de apresentar para 
a cidade de Barreiras o Hemisphere Mall.

O mais novo Empreendimento Comercial que 
trará o forte conceito de sofisticação para o bairro 
mais desejado da cidade, o Renato Gonçalves.

Um projeto único e exclusivo, com espaços 
corporativos, idealizados e pensados no padrão 
By Solare, que irá combinar elegância, imponência 
na medida exata para a sua empresa.



O Hemisphere foi criado para ser um 
espaço onde o mundo dos negócios 
acontece, criando possibilidades para 
interação e conexão entre as marcas e 
as pessoas. Seu negócio merece uma 
localização privilegiada, com espaços 
para convívios que possibilitam dar um 
upgrade no network.

 Conectar
Empreender
&



O Empreendimento terá um 
requintado Boulevard Comercial 
com Lojas térreas que atenderão 
todos os proprietários, clientes e 
visitantes do Hemisphere Mall.

Arrojado
projeto de
arquitetura
e inovação.



Detalhes
que fazem
a diferença

Lobby de entrada com 
controle e acesso eletrônico.

Ambientes com acessibilidade.

Elevador inteligente.

Portaria com sistema de 
automação e segurança.

LOBBY DE ENTRADA



de 76 A 123 m²
Salas Duplex

de 35 A 81 m²
Salas Simples

de 38 A 129 m²
Lojas térreas

IDEAL PARA
A SUA EMPRESA



TEMPO
hoje é
sinÔnimo
de luxo

ROOFTOP - COM ESPAÇO GOURMET



ESPAÇO
PARA ALÉM
DOS NEGÓCIOS
Os negócios são mais produtivos quando 
temos momentos de pausas e reflexão, 
tranquilidade e interação!

Já pensou fezer um brainstorm tomando 
um saboroso café ou fazer uma reunião 
com uma vista na cobertura? No 
Hemisphere pensamos todas essas e 
várias outras possibilidades para um 
rooftop onde você irá receber com muito 
conforto e sofisticação quem você quiser.



ÁREAS COMUNS 100%
EQUIPADA E DECORADAS.
Fazer a entrega das áreas comuns dos empreendimentos 100% 
mobiliadas faz parte da história de realizações da Solare, essa 
prática é uma realidade em todas as suas construções, o que 
gera mais conforto aos clientes e tranquilidade de receberem 
uma estrutura e decoração de alto padrão e excelência.
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Rua Evandro de Oliveira Santiago
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É sempre bom oferecer aos seus clientes um acesso 
qualificado ao seu negócio, com segurança, excelente 
localização e total infraestrutura. No Hemisphere seus 
colaboradores e clientes estarão perto de estabelecimentos 
alimentícios, conveniência, posto de combustível e no 
melhor bairro de Barreiras, o Renato Gonçalves.

Rua Evandro de Oliveira Santiago
Renato Gonçalves - Barreiras - BA

SUA EMPRESA
COM LOCALIZAÇÃO
PRIVILEGIADA.
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• Rua Evandro de Oliveira Santiago

• Rua Voluntários da Pátria

• Rua Doze de Outubro

• Rua Ruy Barbosa
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Hemisphere Mall

Posto Larco

Brasa Steak Shop

10º Batalhão da Polícia Militar

The Rock Burguer

Clínica Cotefi

Verdurão do Roni

Kumon



E ENTÃO,
VAMOS FAZER 
UM EXCELENTE

NEGÓCIO?



Em atenção a Lei 4.591/65, informamos que todas as imagens desta peça são meramente ilustrativas, por tratar-se de um bem a ser construído. Os móveis, utensílios, equipamentos e objetos de decoração presentes 
nas plantas são apenas ilustrativos e não fazem parte do projeto. As áreas serão entregues conforme memorial descritivo do empreendimento. Alvará nº 084/2021. Data: 29/03/2021.

Solare

(77) 3612-6511
(77) 98824 8539
SolareConstrutora.com.br
SolareConstrutora

www.


