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Nós, da Vaccaro Empreendimentos, nascemos com uma missão: 

construir e entregar produtos imobiliários inovadores, que agregam 

novas tecnologias e conceitos e que atendam diretamente às 

necessidades dos nossos clientes.

Tradição 
e confiança no 
mais alto padrão.



Independentemente do 
produto e do mercado, 
formar parcerias construtivas 
e de longa duração com 
clientes e fornecedores. 

Obras em Abril 2021



Somos uma empresa sólida e com 
visão de longo prazo.

Acreditamos que a reciprocidade é 
consequência de tudo isso.

A confiança é a base do 
nosso negócio. 



Mercados de atuação

Xanxerê

Curitibanos

Chapecó

Lages

Praia Brava

Biguaçu 

Barra Velha

Xaxim





167 terrenos
723m² a 2064m²
BR 282, Km 212 - Lages/SC

aspencondominio

Lançado em 2019, em Lages (SC), com 167 

terrenos, o ASPEN Condomínio Clube, possui 

alto padrão e oferece diferenciais como: 

Club House completo, com piscina aquecida, 

sauna úmida, academia, sala de jogos, além 

de quiosque com churrasqueira, quadra de 

esportes e portaria 24h.

Em obras



Obras em Abril 2021



Obras em Abril 2021









463 terrenos
360 a 3133 m²
Rua Nilo Bonassi s/nº 
Chapecó/SC

Lançado em 2013 em Chapecó (SC), o VEDERTI Bairro 

Planejado, possui 463 terrenos. Um bairro com estrutura 

completa em um traçado circular inteligente. As ruas do 

Vederti são 100% asfaltadas, com acessibilidade através 

de rampas em todas as faixas de segurança. A Praça 

Vederti I conta com área de 5.671,16 m2 com quadra 

poliesportiva, arquibancadas, playground e equipamentos 

de ginástica ao ar livre.

Entregue

Fase 1

loteamentovederti



Fase 2

514 lotes
360 a 1080 m²
Rua Nilo Bonassi s/nº - Chapecó/SC

O Vederti foi pensado para que seus moradores 

tivessem as melhores áreas comuns, portanto 

a segunda fase possui uma praça completa,com 

2.121m² e localização privilegiada, na área mais alta do 

loteamento. No Vederti II são mais de 10 km de passeio 

em paver, 1.200m de ciclovia,esquina elevada ao lado 

da praça e iluminação de LED.

loteamentovederti

Entregue













513 lotes
485.264,95 m² de área total
R. Bruno Luersen, 3924 
Chapada, Lages - SC

Lançado em 2015, na cidade Lages (SC), com 

513 lotes, o loteamento Verdes Campos, está 

100% vendido. Ele é todo asfaltado e possui 

ampla área verde preservada. 

verdescamposloteamento

Entregue





19 unidades
Apartamentos de 139,96 a 407,28m²
Avenida José Medeiros Vieira, 1450,  
na Praia Brava- Itajaí/SC. 

O Sunrise é um produto único na beira-mar da praia Brava. 

Com apenas 19 unidades, é um projeto exclusivo para 

poucos e seletos clientes. O menor apartamento conta 

com uma metragem de 139,96 m2 e o maior 407,28m2. Os 

apartamentos de frente para o mar,  possuem piscina na 

sacada ressaltando essa sensação de exclusividade. Nas 

áreas comuns estão o Rooftop com piscina, salão de festas, 

pub gourmet e academia.

sunrisepraiabrava













475 lotes
a partir de 360m2 
Xanxerê/SC

Com plantão de vendas no local, o loteamento Caminhos 

do Alto conta com ampla e bem localizada praça, com 

quadra poliesportiva, pergolado, academia ao ar livre e 

playground, além de possuir infraestrutura planejada, 

com rede de água, drenagem pluvial, pavimentação 

asfáltica e iluminação em LED.

Em obras











144 lotes
de 300 a 1.150m2

Xaxim/SC

Localizado nas proximidades da Rafitec e Nutrata, 

com facilidade de acesso à BR 282, o Loteamento 

Montreal conta com infraestrutura completa 

- 100% asfaltado, com meio-fio americano e 

iluminação de LED, além de proporcionar uma 

vista privilegiada da cidade.

Em obras







Próximos lançamentos



Conheça o Grupo Vaccaro Participações S/A

A maior fabricante de Ráfia da América.
A RafitecPropex é uma empresa especializada na produção de embalagens de 

polipropileno e tecidos sintéticos para os mais diversos segmentos do mercado.

Fundada em Agosto de 1995, possui aproximadamente 2.200 colaboradores que 

atuam juntos em seis fábricas.

Em 02 de Julho de 2019, a Propex do Brasil - unidades de Curitiba (PR) e Esplanada (BA) 

- foram adquiridas pelo Grupo Vaccaro. Juntas somam mais de 100.000 m2 de área 

construída. Com esta união às demais empresas do Grupo Vaccaro, nos tornamos a 

maior indústria de ráfia da América.



Conheça o Grupo Vaccaro Participações S/A

A Nutrata em cinco anos de atividade, já se destaca como uma das maiores 

empresas de suplementos do Brasil.

Visando aproximar a qualidade de vida do cotidiano das pessoas, a marca conquistou 

neste período vários prêmios, destacando-se com a melhor barra de proteína do 

Brasil, produto que é o mais consumido neste segmento.

Atualmente são 1400 hectares de açaí irrigados, divididos em duas fazendas.

Nossas fazendas estão localizadas no coração da Amazônia e contam com 

acompanhamento de profissionais especializados e equipe qualificada. Aliando 

pesquisas, inovações e investimentos, nos tornamos a mais moderna e sustentável 

produtora de açaí do planeta.

A melhor barra de proteína do Brasil.

O maior produtor de Açaí do Mundo.



Rua João Dedonatti, 27
Xaxim - SC

(49) 3353.8383  
(49) 98807.1721

www.vaccaroempreendimentos.com.br

vaccaroempreendimentos


