
Os compactos completos
de alto padrão da Novaes
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Daniel Arruda, o mais internacional de 
nossos arquitetos, traduz em seus traços 
o que ainda vai ser tendência e reforça, no 
empreendimento, o conceito de inovação.

Raquel Dummar
Raquel Dummar traz, do Rio de Janeiro, humor, 
cor, texturas e sua formação de arquiteta 
contemporânea e inquieta. 
 Seu design vem acompanhado de uma 
luminotécnica diferenciada afinal também é 
especialista com as luzes. Agora você entende 
porque seu Inovatto é todo inovador.

A equipe conta com 
o talento de Sérgio 
Santana, o melhor 
paisagista do Brasil. Ele 
iniciou seus estudos na 
Luisiana State University 
e estendeu sua estada 
nos EUA com o objetivo 
de formar-se paisagista, 

profissão que, na 
época, ainda era 
desconhecida no 

Brasil. Sérgio Santana 
também trabalhou 
com Burle Marx no 
Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro e agora 
assina este exclusivo e 
inovador projeto.

Construção e Incorporação
Marcos Novaes é um empreendedor “apaixonado pela vida, pela família 
e pelos amigos”, professor e engenheiro formado pela UFC, Mestre em 
Engenharia de Produção pela UFPB e ultramaratonista, por vocação. Ele está 
a frente desta obra inovadora trazendo consigo 25 anos de experiência na 
incorporação e na construção de alto padrão. Ao seu lado estão Rodrigo 
Freire e Lupércio Gurjão, também engenheiros e profissionais referenciais 
no mercado da construção civil do Estado, ambos com mais de 20 anos de 
atuação.

A Novaes é a construtora que trocou 
o metro quadrado pelo metro pensado.
A Novaes Engenharia é como um ateliê. Um ambiente criativo, onde se 
prioriza a alta qualidade, que produz cuidadosamente em pequena escala e 
para clientes exigentes. A inovação constante, o esmero e a sustentabilidade 
formam o DNA da empresa. 
 Seus empreendimentos são exclusivos, elaborados cuidadosamente por 
profissionais de renome que assinam cada etapa da obra, da planta baixa 
ao paisagismo, das fundações aos acabamentos. São empreendimentos 
inteligentes, inovadores e elegantes. E, assim como obras de arte, são feitos 
para pessoas exigentes e de muito bom gosto como você.

Sérgio 
Santana

Daniel Arruda

MISSÃO
Com esmero, inovação e sustentabilidade 
construir o seu bem morar.

VISÃO
Ser a melhor opção do mercado imobiliário  
pela geração de valor.

VALORES
Confiança, alegria, excelência técnica, 
prudência, transparência, relacionamento, 
valorização das pessoas, liderança pelo 
exemplo e integridade.

        Nossa marca
Ao longo do folder, você vai encontrar esse 

triângulo com as letras “i” e “N”. A letra “i” 

sinaliza que, nesse lugar, há uma inovação e o 

“N” é a digital, a autoria da Novaes. Sinaliza, 

sempre, novas ideias elaboradas, pesquisadas 

e desenvolvidas para gerar valor ao seu bem 

morar.

       Open Innovation
Você também encontrará esse símbolo ao 

longo do folder. Ele aponta as ideias nascidas 

do nosso método colaborativo, o Open 

Innovation. Ideias que, por sua criatividade, 

passaram a fazer parte do seu Inovatto 

Condominium.

ar
qu

ite
tu

ra



No melhor, do melhor da Cidade dos Funcionários.
Inovatto Condominium é o lançamento Novaes na Cidade dos Funcionários, na parte mais nobre do bairro, ao lado de praças 
e de áreas de lazer únicas na cidade. Terá, a sua frente, o trecho mais planejado e humanizado da Avenida Desembargador Gonzaga. A Novaes vai construir o boulevard 
mais charmoso e completo da cidade na frente do seu Inovatto.
Além do boulevard, seu bairro vem com toda infraestrutura que você espera: escolas, faculdades, bancos, supermercados e conveniências, pet shops, padarias, 
restaurantes e lanchonetes, hospitais e clínicas, shoppings, comércio variado e mais uma infinidade de facilidades. Um bairro novo, que desenvolve-se de maneira 
urbanizada e promissora. Por tudo isso, com o tempo, além da sua qualidade de vida, o valor do seu patrimônio também só tende a melhorar.

Land Banking Novaes, Cidade dos Funcionários

EMPREENDIMENTO   ENTREGA

Open Residence   2017
Viva la Vida Park Residence 2018
Inovatto Condominium  2020

Loja Novaes
Centro Comercial
Parque del Sol

Boulevard Coronel Nílton Novaes

Rua Fernando Santos, 99 



	 ficha	técnica
 ENDEREÇO Rua Fernando Santos, 99
 INCORPORAÇÃO Novaes Engenharia 
 CONSTRUÇÃO Novaes Engenharia
 PROJETO DE ARQUITETURA Daniel Arruda
 ARQUITETURA DE INTERIORES Raquel Dummar
 PROJETO DE PAISAGISMO Sérgio Santana
 ÁREA DO TERRENO 4.704m²
 NÚMERO DE TORRES 3
 17 PAVIMENTOS 1 subsolo, 1 térreo, 2 pavimentos garagem, 1 lazer,  
  14 tipos e 2 skyplaces (um na torre UNO e outro 
  na torre TRE)
 REVESTIMENTO Todas as 3 torres 100% revestidas
 VAGAS POR APARTAMENTO  Apto. A - 1 vaga. Aptos B, C e D - 2 vagas
 VAGAS PARA VISITANTES  3, sendo 1 com ponto de recarga para carro elétrico
 TOTAL DE UNIDADES 168
 SUÍTES 2 e 3 
 PRODUTO / ÁREA PRIVATIVA 51,83m², 53,50m², 75m², 93m² e 110m²  
  Torre UNO
  apto. tipo A  |  53,50m²  |  2 suítes
  Torre DUE
  apto. tipo A  |  51,83m² e 53,50m² |  2 suítes
  Torre TRE
  apto. tipo B  |  75,00m²  |  3 suítes
  apto. tipo C  |  93,00m²  |  3 suítes
  apto. tipo D  |  110,00m²  |  3 suítes
 NÚMERO DE UNIDADES POR ANDAR 4 apartamentos por andar em todas as três torres 
 BANHEIRO NA VARANDA GORMET Em todas as unidades
 MEDIDORES  Individuais de água e de gás
 SISTEMA DE ÁGUA QUENTE Infraestrutura para aquecedor de passagem a gás
 ELEVADOR DEDICADO Abre na porta das unidades B, C e D (Torre TRE)
  NÚMERO DE ELEVADORES 2 elevadores nas torres  
  UNO e DUE e 4 elevadores na torre TRE
 PISO SUBSOLO1 lavanderia lounge, bicicletário
 PISO TÉRREO Quadra poliesportiva, quadra de beach tennis / vôlei  
  de praia, túnel das sensações, pet care e pet place.
 PISO LAZER 2 piscinas adulto com raia, 2 piscinas infantis, 
  2 decks gourmet, salão de festas adulto, salão de  
  festas infantil com banheiro em escala para as  
  crianças, kid’s place, playground, salão de jogos,  
  solarium, praça dos encontros, home office,   
  coworking e sala de estudos.
 ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER Quadra poliesportiva e de tênis, campo de futebol,  
  arborização, pista de corrida e restaurante
 BOULEVARD NOVAES Avenida Desembargador Gonzaga e sua calçada  
  paginada, bike friendly, arborização, projeto   
  paisagístico, iluminação, lojas de conveniência 
  e ciclofaixas.
 LAZER NOS SKYPLACES SkyFun, na Torre TRE
  Com Pub Sport Bar, sinuca, dardos, geladeira,  
  chopeira, wine bar e salão gourmet a 55m de altura. 
  SkyHealth, na Torre UNO
  Com academia completa, jacuzzi, sauna, relax, sala  
  de massagem e ducha na cobertura.
 DEPÓSITOS INDIVIDUAIS Complemente seu Inovatto: são 63 unidades  
  disponíveis para aquisição 

Rua Fernando Santos, 99 

Boulevard Coronel Nílton Novaes



UNO
TRE

DUE



É muito mais que
um diferencial,
é uma exclusividade Novaes 
para você e para a cidade.
A Novaes vai oferecer à cidade o Boulevard Coronel Nílton Novaes, 
projetado pelo maior paisagista brasileiro - Sérgio Santana. 
Será arborizado, equipado e decorado para que seu Inovatto, 
na Avenida Desembargador Gonzaga, vire uma referência 
de bom gosto em Fortaleza. 

B O U L E V A R D  C O R O N E L  N Í L T O N  N O V A E S



         Mais espaço
para viver com alegria
e com muita conveniência. 
Além de uma arborização exuberante, o projeto de paisagismo total 
prevê uma paginação original que cria um diálogo visual entre as 
largas calçadas, o Boulevard Coronel Nílton Novaes e o seu Inovatto. 
Um conjunto arquitetônico que prestigia a gentileza urbana e que 
proporciona um verdadeiro deleite visual aos moradores. A avenida 
ganha, nesse ponto, um revestimento de piso intertravado que 
facilita a permeabilidade do solo e que ainda colabora com o conforto 
térmico de moradores e usuários. Você vai morar no lugar mais 
desejado e melhor frequentado da Cidade dos Funcionários.
 O seu Boulevard Coronel Nílton Novaes será uma área de 
conveniência com diversos serviços e produtos que você precisa 
diariamente. 
 Isso é Gentileza Urbana: vamos construir um diálogo entre o 
condomínio e o bairro. Ganham os moradores, ganha a cidade, ganha 
você. Viu como o metro pensado é muito maior e melhor que o metro 
quadrado?



Deck Gourmet
Duas piscinas com raia, dois Decks 
Gourmet para você curtir com 
a família e com os amigos. Tem 
toda a infra que você precisa para 

seu churrasco e mais, seu Deck 
Gourmet vem com chopeira 

para você brindar a melhor 
escolha do mercado.

Paisagem Total
Sérgio Santana e Novaes Engenharia 

trazem um novo conceito de arquitetura 
para Fortaleza. Paisagem Total é uma 

maneira nova e integrada de projetar o 
paisagismo. Com ela, os pisos do condomínio, 
o desenho da piscina, da calçada e até da rua 
dialogam, criando um conjunto arquitetônico 

único na cidade. Essa obra-prima da arquitetura 
é o seu endereço. Que sorte, heim?

Port Cochère
Mais um item de gentileza urbana 
no Inovatto. Seu Boulevard Novaes 
vai contar com um Port Cochère 
para que você e seus convidados 
possam chegar e sair com todo 
conforto, comodidade, segurança e 
civilidade. Seu Inovatto ainda vem 
equipado com guarita blindada. 
Como você pode ver, o nível do seu 
Inovatto não para de subir.

Depósitos 
individuais
Adquira um espaço a mais no 
seu Inovatto. Você pode ter um 
depósito perfeito para guardar 
ferramentas, bikes, móveis e o 
que mais precisar. 

+15 Diferenciais

Pizza & Grill 
Lounge na 
cobertura
Na cobertura da Torre TRE, com 
pé-direito duplo, todo equipado e 
muito bem ambientado. A Novaes 
inova mais uma vez para oferecer 
um novo ambiente de lazer para 
você. Convide os amigos para 
uma pizza artesanal ou para um 
grelhado de primeira. Com uma 
decoração dessas, o sucesso 
do seu evento está garantido!



Localização imbatível
Uma área urbanizada, arborizada e repleta de 
fáceis e variados acessos. Parece sonho, mas 
esse é o seu bairro. Fazer caminhadas, sair com 
seus filhos para passear ou, simplesmente, dar 
uma volta de bicicleta. E, para completar, o 
Inovatto fica no terreno mais nobre, na ponta 
da principal avenida do Parque del Sol, colado à 
melhor área de lazer, não tem melhor.
A simplicidade é possível, aproveite. Esse é seu 
bairro e ser feliz é um grande diferencial.

Sabe aquele seu amigão de verdade? 
Aqui tem dois espaços dedicados só 
para ele. Na ecotrilha, para aquele 
passeio de fim de tarde você encontra 
o PetPlace, que tem equipamentos para 
ele se exercitar e ambiente para fazer 
novas amizades. E seu Inovatto tem 
ainda um verdadeiro SPA para animais 
de estimação, o PetCare. Seu amigão vai 
adorar!

PetPlace e 
PetCare

Tomadas USB
Todos os apartamentos e áreas comuns Novaes são 
equipadas com tomadas USB. Isso porque a Novaes 
entende que para estar atualizado com 
você é preciso estar atualizado 
com as melhores 
tecnologias.

SkyHealth 
na cobertura
Academia, jacuzzi, sauna, ducha 
num ambiente em pé-direito duplo 
para você relaxar curtindo a vista 
da Cidade dos Funcionários. 
Diferente de tudo que você 
já viu, não é? Um autêntico 
Novaes é assim, só ele oferece 
um SPA completo para você 
na cobertura.

SkyFun
na cobertura
Um dos pontos altos da Novaes: 
o SkyFun com seu Pub Sport Bar 
completo, com chopeira e tudo, 
para você se divertir a valer com 
seus amigos. Realmente, eles 
deram muita sorte!

+15 Diferenciais



Banheiro na
Varanda 
Gourmet
A Novaes percebeu que 
era possível melhorar 
e mudou o banheiro 
para a varanda. Você 
ganha em privacidade 
e seus convidados em 
conforto. Tão genial que 
é difícil entender como 
ninguém tinha pensado 
nisso antes.

Salão Gourmet 
na Cobertura

Fachadas 100% revestidas
Isso significa proteção, longevidade, conforto térmico, mas 
sobretudo, padrão superior de construção. No 
Inovatto, o esmero Novaes começa nas 
estruturas e vai até os últimos 
ítens de acabamento.

Bike Space e
Bike Friendly
Para quem pratica ciclismo, 
essa infra é uma mão na 
roda. Para quem gosta de 
passear de bike, é perfeito. 
Seja como for, a gente 
anda sempre atento para 
acompanhar o seu ritmo 
sem perder a passada.

Um espaço totalmente equipado e decorado 
para que você pratique a arte da culinária e a 
arte de impressionar seus visitantes. Isso tudo 
na cobertura, com pé-direito duplo e uma vista 
deslumbrante. Esse espaço é todo seu. Assim 
como todos os melhores espaços que a Novaes 
projeta, esse também é para ser compartilhado. 
Bom apetite!

Wine Bar 
na cobertura
O Inovatto supreende pela quantidade 
e pela qualidade do seu lazer. Ele 
é o primeiro empreendimento a 
oferecer um autêntico Wine Bar 
em Fortaleza. Só que é bem mais 
que isso, é um Wine Bar na 
cobertura extremamente bem 
decorado. Mas é ainda mais 
que isso, ele tem pé-direito 
duplo e a assinatura Novaes 
de inovação. E então, 
pronto para degustar o seu 
Inovatto?

+15 Diferenciais



Estudo
de insolação

09:00 12:00 15:00

09:00 12:00 15:00

09:00 12:00 15:00

Solstício de Inverno (21/06)

Equinócio (21/03 e 22/09)

Solstício de Verão (22/12)



Lazer Inovatto

01   Port cochère 
02   Guarita blindada
03   Beach tennis / vôlei de praia
04   Quadra poliesportiva
05   Salão de festas adulto
06   Piscina infantil
07   Deck molhado
08   Solarium
09   Piscina adulto com raias 
10   Deck Gourmet com chopeira
11   Salão de festas infantil 
     com wc em escala para 
     as crianças
12   Kid’s place
13   Playground
14   Praça dos Encontros
15   Salão de jogos
16   Coworking
17   Home office
18   Sala de estudos
19   Pet place
20   Túnel das Sensações

Planta 
ilustrativa
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B O U L E V A R D  C O R O N E L  N Í L T O N  N O V A E S

Boulevard Coronel 
Nílton Novaes 
A Novaes vai oferecer à cidade 
um boulevard inédito, projetado 
pelo maior paisagista brasileiro - 
Sérgio Santana. Será arborizado, 
equipado e decorado para que seu 
endereço vire uma referência de 
bom gosto em Fortaleza.

Boulevard Coronel 
Nílton Novaes

21   Port cochère 
22   Guarita blindada
23   Calçadas paginadas 
     em piso intertravado
24   Ilhas de convívio
25   Avenida paginada 
     em piso intertravado
26   Ciclofaixa
27   Canteiro central ajardinado
28   Tótem e lombofaixa
29   Estacionamento do 
     Boulevard Novaes
30   Palmeiras e jardins
31   Bike Friendly Novaes
32   Lojas
 
Lazer do 
Parque del Sol

33   Paisagismo e arborização
34   Quadra de tênis
35   Campo de futebol
36   Restaurante
37   Quadra poliesportiva
38   Pista de corrida

Planta 
ilustrativa
Á R E A S  D E 
G E N T I L E Z A 
U R B A N A



O que é importante para você tem espaço no Inovatto.
Se você tem muitos amigos, o Inovatto Condominium tem espaço de sobra 
para você receber cada um deles. Agora, se você tem um amigão de verdade, 
aquele amigo do peito mesmo, aqui tem dois espaços dedicados só para ele. 
Tem o PetPlace, ao ar livre, com equipamentos para ele se exercitar e ambiente 
para fazer novas amizades. Tem, também, um verdadeiro SPA para animais de 
estimação, o PetCare. Seu amigão vai adorar!

PetPlace
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Inovação em todos os sentidos
Aromas, cores e sons para você amar ainda mais o seu Inovatto. 
Esse é o Túnel das Sensações, outra inovação da Novaes. 
Ele fica na ecotrilha, onde você ainda encontra o Pet Place e 
outros cantinhos especiais e floridos para colorir os seus dias. 

  Túnel das Sensações

PetCare

A Novaes é 
Pet Friendly



Duas piscinas adulto com raia
Duas piscinas infantis e 
Dois decks gourmet com chopeira.



Piscinas adulto com raia e infantil, quadras poliesportiva 
e de beach tennis / vôlei de praia

Porte Cochère

O primeiro pavimento de 
apartamentos começa na altura 

equivalente ao quarto andar.



Salão de jogos
Ponto para você que trocou 

o metro quadrado pelo metro pensado.

Salão de festas adulto
Comemore, seu Novaes já vem equipado e decorado.



Kid’s Place
Um cenário de sonho

Salão de festas infantil
Com banheiro em escala para as crianças.

A Novaes não brinca em serviço 
quando o objetivo é encantar você.

Salão de festas com banheirinho em escala para as 
crianças, um mimo da Novaes para os seus filhos. 

O Kid’s Place é um cenário planejado e decorado com 
todo carinho para deixar mais uma linda memória da 

infância para os seus pequenos.



O Inovatto tem tudo que você 
queria. Inclusive aquilo que você 
nem sabia que queria.

Coworking Room
   Inovar e oferecer exclusividades dá trabalho.              É por isso que a gente gosta.

Lavanderia Lounge

Home	Office	e	Sala	de	Estudos



Bike Space 
Sua bike tem espaço e infra no Inovatto.

Ferramentaria
Um espaço pra lá de especial, você vai poder praticar seu hobbie 
preferido ou fazer pequenos consertos de sua casa. 

Depósitos individuais
O espaço ideal para você organizar sua vida com 
conveniência. Complemente seu Inovatto, são 63 
depósitos disponíveis para aquisição. 

Utilities     Novaes A Novaes planejou seu Inovatto para ser divertido, animado mas, sobretudo, 
para ser prático, conveniente e funcional. Assim, você resolve tudo que precisa 
sem complicação e tem mais tempo para aproveitar todas as opções de lazer.



S K Y H E A L T H
Quer ver sua saúde melhorar instantaneamente? Não 
precisa mais usar o carro para ir à academia. Gostou, 
foi? Na cobertura da Torre UNO tem uma academia 
completa, com equipamentos de primeira linha, 
novinha, para você malhar a 55m de altura e com a 
melhor vista da Cidade dos Funcionários. 

De tirar o fôlego, não é? Então relaxa. 
Venha aproveitar a sauna ou deitar 
numa jacuzzi maravilhosa. Inovatto 
Condominium é assim, feito para você 
viver a vida com muita saúde e prazer.

     Academia e SPA na cobertura
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Academia completa SPA na cobertura



SPA completo na sua cobertura
Jacuzzi, sauna, ducha, cadeiras de relaxamento, sala de massagem e a 
brisa da cobertura do seu Inovatto. Pode relaxar, você escolheu a Novaes.

JacuzziRelax Pé-direito
duplo

Sauna DuchaMassagem



Academia completa na sua cobertura
Equipamentos de primeira qualidade, na cobertura, com o visual da Cidade dos 
Funcionários. Tudo a um passo do seu apartamento: basta pegar o elevador.



S K Y F U N
Tem cenário melhor para aproveitar cada gota daquela 
cerveja belga? Ou para assistir um jogaço da Liga dos 
Campeões? Reúna os amigos para uma partida de 
sinuca acompanhado de um chopp bem tirado. Agora, 
se o clima pedir, você convida seu grupo para o Wine 
Bar, que tem toda a infraestrutura para aproveitar o 
melhor que os bons vinhos têm a oferecer.

Gosta de cozinhar e reunir gente? 
Então você vai adorar o charmoso 
Espaço Gourmet do Inovatto 
Condominium. A decoração é 
sensacional, os móveis aconchegantes 
e a vista, a 55m de altura, é única! 
Bom apetite, você está no SkyGourmet.

Wine Bar, Salão Gourmet, Pub Sport Bar
e Pizza & Grill na cobertura
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Wine Bar Salão Gourmet Pub Sport Bar Pizza & Grill Lounge



Chopeira

Chopeira

BarGeladeira
de cerveja

Pub Sport Bar na cobertura
Sinucas, carteado e um bar completo com chopeira para festejar com seus amigos.



Pizza & Grill Lounge
Gastronomia do mais alto nível: na cobertura do seu Inovatto. 
Tudo no padrão Novaes de qualidade e de bom gosto.

Forno de 
pizza a gás

Churrasqueira 
a gás



Salão Gourmet na cobertura
Três ambientes, sendo um com pé-direito duplo, cozinha equipada 
e todo charme da cobertura para você fazer eventos inesquecíveis.

Wine Bar na cobertura
Perdeu o fôlego? Normal. Seu Wine Bar vai tirar o ar de muita gente. 
Além da decoração impecável, o pé-direito duplo pode ficar um pouco 
mais alto do que a expectativa dos convidados.

CoifaAdega
climatizada

Adega
natural



Pavimentos tipo

4 3 2 1
4 3 2 1

4

3

2

1

53,50m²

93,00m² 75,00m² 75,00m² 110,00m²

53,50m² 53,50m² 53,50m²

51,83m²

51,83m²

53,50m²

53,50m²



Varanda Gourmet

Medidores individualizados
de água e de gás

Internet e telefonia
infraestrutura até o quadro de distribuição da unidade

Banheiro na Varanda 
Gourmet

Uma inovação Novaes Engenharia 

Infraestrutura para aquecimento central
de água nos banheiros

Ventilação natural nos banheiros

Tomadas USB

Infraestrutura para ar condicionado

Piso em porcelanato
nas áreas secas

Apto. Tipo A
53,50m²
Torre DUE aptos. 1 e 2
Torre UNO aptos. 1, 2, 3 e 4 

51,83m²
Torre DUE aptos. 3 e 4

Seu compacto 
completo de 
alto padrão 
tem 2 suítes
Bem vindo ao metro pensado 
da Novaes Engenharia

Varandas 
técnicas
privativas
para ar condicionado

4 3 2 1

4

3

2

1

TORRE
UNO

TORRE
DUE

Torre DUE
Aptos. 1, 2 e 3

Torre UNO
Aptos. 1, 2, 3 e 4
Torre DUE
Apto. 4



Elevador Dedicado
Abre na porta do seu apartamento

Medidores individualizados
de água e de gás

Internet e telefonia
infraestrutura até o quadro de distribuição da unidade

Piso em porcelanato
nas áreas secas

Varanda técnica

Varanda Gourmet

Infraestrutura para ar condicionado

Ventilação natural nos banheiros

Tomadas USB

Banheiro na Varanda
Gourmet

Uma inovação Novaes Engenharia

Infraestrutura para aquecimento central
de água nos banheiros

Varanda máster

Apto. Tipo B
75,00m²



Apto. Tipo C
93,00m²

Infraestrutura para ar condicionado

Ventilação natural nos banheiros

Infraestrutura para aquecimento central
de água nos banheiros

Varanda máster

Piso em porcelanato
nas áreas secas

Banheiro na Varanda Gourmet
Uma inovação Novaes Engenharia

Banheiro de serviço

Varanda técnica

Tomadas USB

Varanda Gourmet

Internet e telefonia
infraestrutura até o quadro de distribuição da unidade

Medidores individualizados
de água e de gás

Elevador Dedicado
Abre na porta do seu apartamento



Apto. Tipo D
110,00m²

Elevador Dedicado
Abre na porta do seu apartamento

Medidores individualizados
de água e de gás

Varanda Gourmet

Internet e telefonia
infraestrutura até o quadro de distribuição da unidade

Varanda técnica

Dependência completa

Banheiro na Varanda Gourmet
Uma inovação Novaes Engenharia

Infraestrutura para ar condicionado

Ventilação natural nos banheiros

Varanda máster

Infraestrutura para aquecimento central
de água nos banheiros

Tomadas USB

Piso em porcelanato
nas áreas secas



Seu Inovatto é todo integrado para você 
aproveitar ao máximo seu espaço.

Suíte máster 
Apartamento A (53,50m²)
Torre UNO e Torre DUE

Sala e cozinha 
Apartamento A (53,50m²)
Torre UNO e Torre DUE

Varanda Gourmet 
com banheiro 
Apartamento A (53,50m²)
Torre UNO e Torre DUE



Novaes Engenharia é a melhor empresa na categoria 
Lançamentos no Prêmio O POVO Mercado Imobiliário

O campeão de vendas foi reconhecido como
o melhor projeto do ano pelo Diário do Nordeste

Veja porque público e crítica trocaram      o metro quadrado pelo metro pensado

 Reconhecendo a atuação das empresas do setor imobiliário no Ceará, o Diário do 
Nordeste e os Classificados do Diário anunciaram os vencedores do Prêmio Imóveis 
2016, que entregou sete troféus a construtoras que se destacaram no mercado local.
 Na ocasião, o diretor superintendente do Sistema Verdes Mares (SVM), Edson 
Queiroz Neto parabenizou ainda todas as empresas do setor imobiliário por terem 
apresentado boa atuação no mercado cearense.
 “Mesmo em um cenário adverso da economia nacional, todas essas construtoras e 
imobiliárias estão se reinventando, driblando as adversidades, mantendo os empregos 
e encontrando saídas inovadoras para retomar o aquecimento das atividades 

empresariais. É justo e necessário o nosso reconhecimento”, enfatizou.
A Novaes Engenharia também foi agraciada. O presidente da construtora, 

Marcos Novaes, falou do privilégio de ser homenageado junto a tradicionais 
empresas da construção civil do Estado.

A Novaes Engenharia já havia se destacado antes como a campeão de vendas 
do primeiro trimestre de 2016, ou seja, o reconhecimento do Diário do Nordeste 

veio coroar o que o público já havia consagrado quando escolheu os imóveis da 
Novaes.

R e p ro d u ç ã o  p a rc i a l :  J o r n a l  D i á r i o  d o  N o rd e s t e .

Marcos Novaes, Rodrigo Freire e Lupércio Gurjão Rodrigo Freire e Marcos Novaes 

 A Novaes Engenharia ganhou destaque em mais uma premiação. Dessa vez foi o Prêmio 
O POVO Mercado Imobiliário quem elegeu a construtora como a melhor, na categoria 
“Lançamentos”, que premia a empresa com maior volume geral de lançamentos.
 A premiação é uma iniciativa do Grupo de Comunicação O POVO e elencou os melhores em 
seis categorias, reunindo grandes nomes da construção civil do Ceará. Marcos Novaes 
e Rodrigo Freire estiveram presentes no evento para receber a premiação.
 Segundo o vice-presidente do Grupo de Comunicação O POVO, João Dummar Neto, o 
prêmio representa a preocupação do Grupo em ajudar a sociedade a evoluir e em reconhecer 
esses esforços: “Juntos listamos quais eram os oito problemas do setor e fomos em busca 
de soluções. Não tínhamos como interferir no cenário macroeconômico, mas podíamos agir 
e tornar mais saudável o ambiente de negócios. Mostramos ali o valor de um veículo de 
comunicação conectado com os interesses do Ceará”, comentou em discurso.
 O prêmio O POVO Mercado Imobiliário é uma forma do Grupo O POVO reconhecer os 
empresários que buscam novas tecnologias e entregam um produto com agilidade, praticidade 
e qualidade, além de apresentá-los aos leitores. A Novaes Engenharia ficou com o primeiro 
lugar pelo seu Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 80 milhões. 

R e p ro d u ç ã o  p a rc i a l :  J o r n a l  O  Po v o .



CooperConCE
Cooperativa da Construção

TOP152014

O Jornal O Povo reconheceu, através de sua premiação ao mercado 
imobiliário a liderança da Novaes no “Volume Geral de Lançamentos”. 
Antes, o Diário do Nordeste já havia eleito um dos produtos da 
Novaes como sendo “O Melhor Projeto do Ano” no Ceará, ou seja, a 
construtora é sucesso tanto de público quanto de crítica. Também 
foi condecorada pelo Latin American Quality Institute como uma 
das melhores empresas da América Latina. Ela é a única construtora 
cearense reconhecida pela entidade dentre todas as edições do 
prêmio. A Novaes foi quem mais vendeu no primeiro trimestre de 
2016. Considerando que ela não quer ser a maior construtora, mas a 
melhor delas, ser a líder de vendas foi um grande feito. A Associação 
dos Empresários do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e 
Mercosul, concedeu à Novaes Engenharia o “Prêmio Marketing & 
Negócios Internacional” na categoria de “Excelência em Construção 
Sustentável”. O Prêmio coroa a empresa pela sua dedicação, por suas 
boas práticas. A Novaes Engenharia trabalha com as normas ISO 
9001 e o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade Habitat 
(PBQP-H), ferramentas fundamentais na missão de construir imóveis 
com alto valor agregado e qualidade superior. A Novaes é membro 
do Green Building Council – Brasil, que regulamenta e incentiva 
a construção de forma sustentável. Como consequência dessas 
atuações profissionais e transparentes, as parcerias com instituições 
financeiras, como as que existem entre a empresa e o Bradesco, o 
Banco Itaú, o Banco do Brasil ou o Banco Santander, ocorrem de 
maneira simples e rápida. A Novaes figura entre as construtoras 
e incorporadoras reconhecidas pela CooperConCE, a maior e mais 
referendada cooperativa de construtores do Brasil. A Novaes foi, 
ainda, honrada com a Comenda Peter Pan. O que confirma que 
os valores da empresa estão sendo bem praticados. Venha para a 
Novaes e troque o metro quadrado pelo metro pensado.

Numa noite inesquecível, a Novaes reuniu os novos moradores do Plaza de Aníbal, 
parceiros e amigos para a festa inaugural. Os apartamentos já haviam sido entregues 
em dezembro mas faltava esse momento de passar o comando para as famílias que 
depositaram sua confiança na nossa equipe.
Muito chopp, tirado no Deck Gourmet e no Pub, acompanhados de duas bandas 

e de muita alegria embalaram essa noite brilhante. Marcos Novaes abriu o evento 
apresentando os mais de 30 ítens de benfeitorias e up grades que não haviam sido 
contratados mas que foram sendo acrescentados ao empreendimento ao longo da 
obra. A Novaes entrega muito mais do que se compromete porque a Novaes se entrega 
de coração ao que faz.

A Novaes entrega mais do que foi prometido
Plaza de Aníbal: entregue na data com mais de 30  ítens de benfeitorias e upgrades



A legalidade do 
empreendimento
 A Novaes atende a todas as leis e normatizações 
impostas à construção civil. Mais do que isso, 
constrói agregando equipamentos de 
sustentabilidade e inovações que vão muito além 
daquilo que é exigido pela lei.
 As cores, perspectivas, fotos e demais imagens 
deste impresso têm caráter meramente ilustrativo 
por se tratar de um bem a ser construído. Os 
móveis e acessórios ilustrados nos apartamentos 
não são parte integrante do contrato, nem dos 
apartamentos à venda. Os móveis e equipamentos, 
que integram as áreas comuns do empreendimento, 
encontram-se listados no memorial descritivo 
específico. A vegetação que compõe o paisagismo 
retratado nas perspectivas é meramente ilustrativa 
e apresenta porte adulto de referência. Na entrega 
da obra, essa vegetação poderá apresentar 
diferenças de tamanho e porte, mas estará de 
acordo com o projeto paisagístico do 
empreendimento. 
Alvará de Construção nº 8642/2017. 
Empreendimento com incorporação registrada no 
Primeiro Ofício de Imóveis de Fortaleza-CE. 

TROQUE O METRO QUADRADO
PELO METRO PENSADO

Empreendimento com incorporação 
registrada R.03 Matrícula Nº 94935 no 
Primeiro Ofício de Imóveis de Fortaleza-CE



Matriz
Av. Desembargador Moreira, 2800 
Torre Empresarial Santo Amaro - 1º andar

(85) 3044 1234     (85) 98898-2114
      novaesengenharia       /Novaes Engenharia
www.novaesengenharia.com.br

Loja Parque del Sol
Rua Mauro Freire, 150 - loja 2 - Cidade dos Funcionários

(85) 98898-2114

sergiosantana
planejamento e
desenho da paisag em

Arquitetura Paisagismo Interiores


