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Engenho
Novo

uma solução urbanística
marcada pela ousadia e
readequação inteligente
de uma área de 50 mil
metros quadrados

Categoria Profissional: Solução Urbanística

A Cury Construtora conhece
muito bem o mercado imobiliário do Sudeste brasileiro, afinal
está em operação desde 1963.
Uma empresa moderna e atenta
às necessidades do mercado.
Desenvolve edifícios comerciais,
residenciais, condomínios de casas e conjuntos habitacionais.
Em busca de crescimento contínuo, em 2007 a Cury passou a
ser Cury Construtora e Incorporadora S.A., fruto de uma joint
venture entre Cyrela Brazil Realty e Cury Empreendimentos,
uma nova empresa que nasceu

com mais de 40 anos de experiência e cresce diariamente em
busca do primor de suas obras.
Em 2020, a empresa realizou o
IPO e entrou na B3, reforçando a missão de reduzir o déficit
habitacional e ser a construtora
número 1 dos brasileiros.
Com empreendimentos em São
Paulo e no Rio de Janeiro, a Cury
já foi responsável pela realização
do sonho de mais de 60 mil famílias que valorizam e usufruem o
rigor na escolha dos endereços,
da alta qualidade de construção
e perfeição do acabamento.

FICHA TÉCNICA

NOME DA EMPRESA
Cury Construtora e Incorporadora S.A.
ENDEREÇO
Rua Buenos Aires, 48 – 5º andar
Centro – Rio de Janeiro
CASE
Categoria: Profissional
- Soluções Urbanísticas
TÍTULO DO CASE
Zona Norte RJ – Revitalização e Urbanismo
CONTATO
(21) 3554-3630
Luana Alves
luana.souza@cury.net
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Transformação que
surpreendeu a todos

“A violência
destrói
o que ela
pretende
defender: a
dignidade
da vida e a
liberdade
do ser
humano”
João Paulo II
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NATUREZA DO CASO

Histórico
de conflitos
e uma área
degradada

O

terreno de cerca de 50 mil metros quadrados abrigou por
muitos anos quatro grandes
prédios da empresa de telefonia Oi. A
estrutura que serviu como almoxarifado
da companhia foi uma “herança” da privatização da estatal Telerj. A venda da
empresa pública foi concluída em 1998.
A área marcou por muito tempo a história do bairro Engenho Novo, zona norte
da capital fluminense. No passado, foi
sinônimo de uma empresa que gerava
milhares de empregos e conectava a população por meio da telefonia.

A modernização do sistema telefônico no País e a estratégia de negócio da
operadora fizeram com que o espaço
fosse desativado nos anos 2000. Sem
utilidade na nova fase, a Oi optou por
manter equipes de segurança patrimonial privada no local. Foi a forma encontrada para garantir que o terreno e as
construções – que eram privadas – não
fossem alvo de vandalismo ou invasões.
A condição do vazio arrastou-se por
quase uma década. O comércio e os
restaurantes sentiram a queda no movimento. A vida econômica “morreu”.

6

NATUREZA DO CASO

Os moradores que passavam pelas
ruas que o cercam – entre elas, a
Dois de Maio – questionavam sobre
a subutilização de um espaço que,
anos mais tarde, estaria no centro de
uma grande polêmica.
Era 31 de março de 2014 quando milhares de barracos foram construídos
de uma hora para a outra. Tanto os
andares dos prédios quanto as áreas
livres comuns foram invadidas.
A imprensa noticiou na época que
as pessoas que montaram estruturas de madeira – de cerca de dois
metros quadrados cada uma – eram
de comunidades do entorno, como
Jacarezinho, ou de outras partes da
cidade, como Complexo do Alemão e
Manguinhos.

Nasceu
então a
comunidade
temporária
que ficou
conhecida
em toda
a capital
como a
“Favela
da Telerj”

Vários sinais demonstravam que a
invasão teria sido orquestrada, mas
até hoje nenhum grupo assumiu a
liderança do movimento. As cerca de
5 mil pessoas começaram a levar objetos pessoais e a identificar os barracos com letras iniciais do nome do
invasor ou com dizeres como “tem
dono”. Nascia ali a comunidade temporária que ficou conhecida em toda
a capital como a “Favela da Telerj”.
O tema ganhou espaço nos telejornais das principais emissoras, na
home dos portais de notícia e na
capa dos jornais. A Oi conseguiu na
Justiça a reintegração de posse, no
dia 11 de abril do mesmo ano.
A decisão da Justiça seria o primeiro
grande passo para interromper um

ciclo vicioso de degradação urbana, medo e insegurança. Os percalços provocados pela “Favela da
Telerj” e os desdobramentos após
a reintegração de posse ficariam
apenas nos registros jornalísticos sobre a zona norte do Rio de
Janeiro.
Entre as estatísticas que faziam
parte do contexto da época, está a
estimativa de pessoas no cadastro
do Minha Casa Minha Vida. Segundo a Secretaria Municipal de
Habitação do Rio de Janeiro eram
cerca de 400 mil nomes na cidade.
Entre eles, o de pessoas com potencial para compra de unidades
residenciais que recebiam subsídio parcial do programa.
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“Temos de
nos tornar a
mudança que
queremos
ver”
Mahatma Gandhi
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OPORTUNIDADE

O início do fim
de uma novela
urbana polêmica

A

área com histórico polêmico
tornou-se o resumo de um
cenário catastrófico. Ciente
do problema, a prefeitura do Rio
de Janeiro negociou com a Oi para
que a operadora se desfizesse do
ativo. Dessa forma, seria possível
tentar dar andamento a projetos de
recuperação do terreno.
O espaço entrou para o radar da
Cury Construtora, que, em 2016,
conseguiu concluir a negociação
da compra da área. Estava evidente
que, mais do que construir moradias, era possível implementar um
grandioso projeto que revitalizaria
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a área degradada, valorizaria todo
o entorno, melhoraria a qualidade
de vida da população local e fomentaria o comércio de vizinhança.
A mudança de propriedade (da
Oi para a Cury Construtora) foi
concluída com sucesso, já que o
terreno foi entregue à construtora
totalmente desocupado. Apesar disso, o local era visado e demandou
uma força-tarefa para que o projeto
de urbanização pudesse ser colocado em prática, sem obstáculos.
O primeiro passo foi deixar claro
para a população que o espaço,

OPORTUNIDADE

“Foi uma demolição
emblemática. A região mudou.
Criou-se movimento em uma
área que estava morta”
Leonardo Mesquita,
vice-presidente comercial da Cury

finalmente, teria uma destinação adequada. Ali seriam construídos prédios
residenciais. O sonho da casa própria
poderia ficar mais perto de quem vivia
no bairro e, em muitos casos, relatava
constantemente os altos custos com
aluguel de moradias em áreas consideradas de risco.
Em seguida, uma grande estrutura de
segurança patrimonial precisou ser
contratada até que os trabalhos começassem. Era preciso evitar que novas
ocupações se formassem no local.
A Cury Construtora fez um processo de
investigação ambiental para identificar
eventuais focos de contaminação no
terreno. Além disso, foi preciso colocar
em prática um processo de limpeza da
área. O local havia sofrido alteração por

invasores que levaram componentes
químicos combustíveis até lá.
Passada a burocracia necessária para viabilizar um projeto de tamanha
grandeza, foi preciso alterar a estratégia de demolição.
Não bastava demolir as estruturas prediais, era preciso ter agilidade nos trabalhos e, ao mesmo tempo, não retirar
os detritos do local. As etapas foram
cumpridas apenas realocando o material internamente. Tudo para não dar
margem de risco para novas invasões.
“Foi uma demolição emblemática. A
região mudou. Criou-se movimento em
uma área que estava morta”, recorda
o vice-presidente comercial da Cury
Construtora, Leonardo Mesquita.
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OPORTUNIDADE

Todo o movimento criado permitiu
uma “nova atmosfera”. A “Favela da
Telerj” tinha ficado para a história, cedendo lugar a um complexo imobiliário que resgataria a essência do bairro.
E não era só isso. A população local
percebeu que o traçado de uma importante rua para dar fluidez ao trânsito
do bairro sairia do papel. A via de 290
metros de extensão e que fazia parte
de um projeto idealizado pelo poder
público nos anos 1980 entraria para o
sistema viário do Engenho Novo. Era
uma das várias contrapartidas do empreendimento da Cury Construtora.
A mistura de projeto sólido e robusto,
com o histórico de sucesso da construtora em outros empreendimentos
na capital fluminense, somada aos ganhos urbanísticos que a comunidade
ganharia, fez com que a insegurança
em torno da “novela do terreno da Oi”
começasse a ganhar um desfecho definitivo e positivo.
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“A esperança
é o único
bem comum
a todos os
homens.
aqueles que
nada mais
têm, ainda
assim a
possuem”
Tales de Mileto
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DIAGNÓSTICO

Proporcionar
comodidade, lazer
e segurança em
um mesmo lugar

O

desafio era imenso, proporcional ao tamanho do terreno
e do histórico dele. A Cury
Construtora tinha a possibilidade de
fazer história em um bairro tradicional da zona norte do Rio de Janeiro,
mas que precisava de um resgate de
autoestima.
O entorno do terreno tinha poucas
construções verticais. A cultura dos
moradores do bairro era marcada pela
individualidade de uma casa, com vida para o lado de fora do portão.

Em contrapartida, a insegurança das
metrópoles tem feito com que, cada
vez mais, as pessoas busquem tranquilidade, característica que pode ser
traduzida pela segurança que um condomínio residencial proporciona.
Outro ponto extremamente positivo é
a possibilidade de ter equipamentos
de lazer para a família sem precisar se
deslocar para outros lugares. Comodidade aliada à segurança e ao orgulho
de poder concretizar o sonho da casa
própria sem precisar mudar de bairro.
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DIAGNÓSTICO

“A comunidade
ainda estava
traumatizada.
Era difícil para
as pessoas
enxergarem
como a
situação
ficaria no
futuro. Mas
o projeto
inovador para
a região era
uma forma
de acabar
com qualquer
insegurança
por parte
delas”
Leonardo Mesquita

Afinal, o carioca da zona norte tem
uma característica marcante: costumeiramente, cria raízes no bairro
onde foi criado e, se possível, opta
por continuar próximo à família,
mesmo quando chega o momento
de dar um passo adiante na vida
adulta.
Com tudo isso em mente, era preciso chegar ocupando o cargo de “empreendimento mais imponente” do
bairro. A proposta de oferecer condomínios que esbanjem qualidade
construtiva com preços populares e
que se enquadrem no programa Minha Casa Minha Vida foi decisiva.
O projeto idealizado continha três
condomínios de excelente nível que,
juntos, proporcionavam mais con-

forto e estrutura às pessoas estava
dentro da realidade econômica do
local. Como diz o ditado: “caiu como
uma luva” para atender à demanda
identificada ali.
“A comunidade ainda estava traumatizada. Era difícil para as pessoas enxergarem como a situação
ficaria no futuro. Mas o projeto inovador para a região era uma forma
de acabar com qualquer insegurança por parte delas”, pontua Leonardo Mesquita.
A Cury Construtora tinha nas mãos
a chance de mudar, de uma vez por
todas, uma geração inteira que sonhava com uma solução para um
problema que degradou e manchou
a imagem do bairro. E a análise vai

além: apesar de ser um problema
coletivo provocado por um espaço
privado, o poder público pouco tinha feito para reverter.
O novo projeto da Cury resolveria
vários problemas de uma só vez: a
falta de opções seguras e acessíveis
no mercado imobiliário regional, a
degradação urbana que foi registrada ali e, ainda, reativaria a economia local, que seria aquecida com a
chegada de milhares de famílias.
Dessa forma, a estratégia foi apostar em uma eficiente divisão do
terreno, oferecer várias opções de
plantas de dimensões e disposições
variadas, torres de diferentes alturas. No entanto, todas com o mesmo
padrão de qualidade e conforto.
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“Tudo o que
um sonho
precisa para
ser realizado
é alguém que
acredite que
ele possa ser
realizado”
Roberto Shinyashiki
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SOLUÇÃO

Cury Engenho Novo
C
LANÇAMENTO

ÚNICO NO LAZER.

PARA UMA

NICO NO CONFORTO.

FAMÍLIA ÚNICA

ÚNICO NO PREÇO.

Especialmente seu.

COMO A SUA.

E N G E N H O

N O V O

artas colocadas à mesa, a solução apresentada foi marcada pela otimização. O grande
terreno de 50 mil metros quadrados
foi dividido em três grandes partes,
cada uma com seu projeto construtivo:
o Único, o Completo e o Viva Mais.
Juntos, os três projetos integram um
audacioso plano, onde seu desmembramento atende muito bem aos quatro objetivos propostos: garantir uma
exigência prevista no acordo de negociação de compra; proporcionar equipamentos públicos que melhorassem a

VIVA MAIS
O SONHO DA
CASA PRÓPRIA.

vida da comunidade; solucionar gargalos urbanísticos, negligenciados pelo
poder público; e, obviamente, construir
três grandes condomínios residenciais.
Durante as tratativas para aquisição
do terreno, a Cury Construtora se
comprometeu a deixar um dos prédios
para que a antiga proprietária, a operadora Oi, pudesse instalar uma unidade
de apoio às operações na zona norte
do Rio de Janeiro.
Além disso, outros dois lotes foram
reservados e disponibilizados para o
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SOLUÇÃO

Contrapartidas
Benefícios para toda comunidade
2 lotes
Reservados e disponibilizados
para o poder público instalar
equipamentos na área de
saúde, educação, ou, ainda,
centros comunitários
esportivos e/ou culturais.

1 avenida
+ drenagem
Com largura de
18,5m e dois sentidos,
ligando importantes
vias do bairro, e
uma grande obra de
drenagem da água
pluvial para por fim
aos alagamentos.

VIVA MAIS
O SONHO DA
CASA PRÓPRIA.

N O V O

Para que a antiga
proprietária, a operadora
Oi, pudesse instalar
uma unidade de apoio às
operações na zona norte
do Rio de Janeiro.

Especialmente seu.

FAMÍLIA ÚNICA
COMO A SUA.

ILUSTRAÇÃO ARTÍSTICA

ÚNICO NO PREÇO.

1 prédio

PARA UMA

ÚNICO NO LAZER.
ÚNICO NO CONFORTO.

IMG PRÉVIA
PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DAS PISCINAS ADULTO E INFANTIL

IMG PRÉVIA
PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DA CHURRASQUEIRA

*

A PARTIR DE

R$ 149.500,00*

No entanto, o projeto tinha mais contrapartidas
importantíssimas para a requalificação do entorno: uma avenida e uma grande obra de drenagem da água pluvial, que amenizou os registros
de alagamentos da região.

IMG PRÉVIA

Já a rede de drenagem colocaria fim aos alagamentos constantes que traziam insegurança e
atrapalhavam o ir e vir das pessoas sempre que
chovia mais forte.

PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DO PLAYGROUND

2 E 3 QUARTOS

PISCINA ADULTO E INFANTIL

COM VARANDA E LAZER COMPLETO
NO ENGENHO NOVO.

2 QUARTOS COM VAGA, VARANDA

INFORMAÇÕES AQUI

Vale reforçar que a legislação prevê a doação
desses lotes. A construtora precisa ainda desembolsar uma quantia que varia de 0,5% a 1% do
custo total do empreendimento para repassar ao
município.

Ambas as melhorias têm em comum um eixo do
rio Jacaré. A avenida tem largura de 18,5 metros,
atendendo aos descolamentos em ambos os sentidos. Era um desejo antigo da vizinhança e que,
após a conclusão, daria melhor fluidez ao fluxo
diário de veículos.

L ANÇAMENTO

E N G E N H O

poder público instalar equipamentos na área de
saúde, como uma Unidade Básica; na educação,
instalando uma creche ou escola de nível fundamental; ou, ainda, centros comunitários esportivos e/ou culturais.

INCORPORAÇÃO, REALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO:

E LAZER COMPLETO.

FINANCIAMENTO:

Condomínio Residencial Viva Mais Engenho Novo. Incorporação registrada em 30/05/2018 no R-1 da Matrícula 102549 do 1º Serviço Registral de Imóveis do Rio de Janeiro. Para mais informações, consulte a Central de Vendas da Cury (CCISA 08 Consultoria Imobiliária Ltda. - Creci
23.670-J. Responsável técnico: Sr. Guilherme de Mattos Mariano – Creci RJ – 049448/0) - Av. Rio Branco, 131 – Grupos 2103 e 2104 – Centro – Cep: 20040-006 – Rio de Janeiro/RJ. As imagens apresentadas nos desenhos, artes, perspectivas, anúncios ou qualquer outra forma de
veiculação, bem como a reprodução da vegetação da maquete, representam artisticamente a fase adulta das espécies. O empreendimento será entregue com a vegetação implantada por meio de mudas, conforme a especificação do projeto paisagístico. *Consulte o corretor
sobre o valor exato do benefício que a sua renda e a sua cidade dispõem. O benefício MCMV está de acordo com a Lei Federal nº 11.977 / jul-09. Impresso em agosto/2018.

E o quarto objetivo foi o fio condutor de toda essa
transformação: a construção dos três condomínios. Juntos, o Viva Mais, o Completo e o Único
contabilizariam 44 torres e 1.300 mil unidades.
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ÚNICO ENGENHO NOVO

SOLUÇÃO

ÁREA DO TERRENO

16.672,77 m²

NÚMERO DE TORRES

4

NÚMERO DE ANDARES

Blocos 1, 2 e 3: 16 andares
Bloco 4: 15 andares

APARTAMENTOS POR ANDAR

12

TOTAL DE UNIDADES

500

ÁREA DE LAZER COBERTA

- Salão de festas
- Churrasqueiras (2)

ÁREA DE LAZER DESCOBERTA

- Piscinas (adulto e infantil)
- Quadra poliesportiva
- Playground

COMPLETO ENGENHO NOVO

PARA UMA

ÚNICO NO LAZER.
ÚNICO NO CONFORTO.

L A NÇA MENTO

ILUSTRAÇÃO ARTÍSTICA

ÚNICO NO PREÇO.

E N G E N H O

Especialmente seu.

FAMÍLIA ÚNICA
COMO A SUA.

VIVA MAIS
O SONHO DA
CASA PRÓPRIA.

N O V O

IMG PRÉVIA

PISCINA ADULTO E INFANTIL

PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DAS PISCINAS ADULTO E INFANTIL

2 QUARTOS COM VAGA, VARANDA

IMG PRÉVIA
PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DA CHURRASQUEIRA

*

E LAZER COMPLETO.

IMG PRÉVIA
PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DO PLAYGROUND

ÁREA DO TERRENO

21.059,83 m²

NÚMERO DE TORRES

21

NÚMERO DE ANDARES

Térreo + 4 pavimentos

APARTAMENTOS POR ANDAR

4

TOTAL DE UNIDADES

420

ÁREA DE LAZER COBERTA

- Salão de festas
- Churrasqueiras (2)
- Fitness

ÁREA DE LAZER DESCOBERTA

- Playground baby
- Fitness externo
- Quadra esportiva
- Playground kids
- Piscina
- Praça

VIVA MAIS ENGENHO NOVO
ÁREA DO TERRENO

14.374,93 m²

NÚMERO DE TORRES

19

NÚMERO DE ANDARES

Térreo + 4 pavimentos

APARTAMENTOS POR ANDAR

4

TOTAL DE UNIDADES

380

ÁREA DE LAZER COBERTA

- Salão de festas
- Churrasqueiras (2)

ÁREA DE LAZER DESCOBERTA

- Apoio churrasqueira
- Fitness externo
- Playground
- Play Baby
- Praça de jogos
- Espaço Zen
- Piscina
- Redário
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IMPLEMENTAÇÃO

Único Engenho Novo

A

necessidade de manter a estratégia
de mudar o cenário do local e correr
contra o tempo para evitar transtornos nas etapas a serem seguidas fez com
que a Cury Construtora dividisse o lançamento dos condomínios.

Estande
de vendas.

O primeiro a ser lançado foi o Único Engenho Novo. A data escolhida foi maio de 2016.
Logo no primeiro trimestre, 40% das 500
unidades foram vendidas. O ritmo da venda
ainda esbarrava no histórico arranhado da
região. O tempo mostrou que a proposta era
verdadeiramente de transformação.
As obras começaram em janeiro de 2017 e
as chaves foram entregues 27 meses depois,
com 100% das unidades vendidas. Os moradores receberam um condomínio completo com piscinas adulto e infantil; salão de
festas, quadra poliesportiva, churrasqueira e
playground.
As unidades com área privativa de 47,87 m2
PARA foram
UMA divididas em quatro blocos. Prédios
com elevador e apartamentos com varanda.

ÚNICO NO LAZER.
ÚNICO NO CONFORTO.
ÚNICO NO PREÇO.

Especialmente seu.

FAMÍLIA ÚNICA
COMO A SUA.
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IMPLEMENTAÇÃO

ICO NO LAZER.

PARA UMA

O NO CONFORTO.

FAMÍLIA ÚNICA

ÚNICO NO PREÇO.

Especialmente seu.

COMO A SUA.

PISCINA ADULTO E INFANTIL

2 QUARTOS COM VAGA, VARANDA
E LAZER COMPLETO.
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IMPLEMENTAÇÃO

ICO NO LAZER.

PARA UMA

O NO CONFORTO.

FAMÍLIA ÚNICA

ÚNICO NO PREÇO.

Especialmente seu.

COMO A SUA.

Fotos reais do empreendimento.

PISCINA ADULTO E INFANTIL

2 QUARTOS COM VAGA, VARANDA
E LAZER COMPLETO.
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PARA UMA

ÚNICO NO LAZER.

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

ÚNICO NO PREÇO.

Especialmente seu.

FAMÍLIA ÚNICA
COMO A SUA.

ILUSTRAÇÃO ARTÍSTICA

IMPLEMENTAÇÃO

ÚNICO NO CONFORTO.

ICO NO LAZER.

PARA UMA

O NO CONFORTO.

FAMÍLIA ÚNICA

ÚNICO NO PREÇO.

Especialmente seu.

COMO A SUA.

PISCINA ADULTO E INFANTIL

Book de Vendas
Banner

2 QUARTOS COM VAGA, VARANDA
E LAZER COMPLETO.

PISCINA ADULTO E INFANTIL

2 QUARTOS COM VAGA, VARANDA
E LAZER COMPLETO.
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IMPLEMENTAÇÃO

Completo Engenho Novo

Estande
de vendas.

N

o ano em que as obras do Único
começaram, outra etapa do complexo foi lançada. Era outubro de
2017 quando as 420 unidades do Completo Engenho Novo foram apresentadas
para o mercado, com opções variadas de
plantas – de 43,7 m2 a 56,5 m2 – e acesso
pela nova avenida construída: a Av. Canal
do rio Jacaré.
O ritmo acelerado do primeiro condomínio
encheu os olhos dos compradores. Nos
três primeiros meses do lançamento, 7
em cada 10 unidades foram vendidas. As
obras começaram em fevereiro de 2018,
ou seja, quatro meses após o lançamento.
E foi tudo muito rápido: 22 meses depois,
os clientes receberam as tão sonhadas
chaves da casa própria.
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IMPLEMENTAÇÃO

24

IMPLEMENTAÇÃO

Fotos reais do empreendimento.
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2 e 3 quartos

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

Panfleto Frente

Aproveite mais esta OPORTUNIDADE que a Cury preparou para você.
Saia de vez do aluguel e garanta seu apartamento.

2 qtos.

2 e 3 qtos.

com vaga, varanda
e lazer completo.
a partir de 184

Panfleto Verso

com lazer completo.

mil*

engenho novo
Perspectivas ilustrativas

IMPLEMENTAÇÃO

s
com as melhore
os
eç
pr
e
condições
imbatíveis no
Engenho Novo!

Quadra

Anúncio

Piscina

VISITE O DECORADO: Rua Baronesa do Engenho Novo, 414 - Engenho Novo
Incorporação, Construção e Intermediação:

Financiamento:

2042-0213 | cury.net
CCISA25 INCORPORADORA LTDA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÚNICO ENGENHO NOVO. Incorporação registrada em 31/03/2016, R.02 da matrícula 100.369 no 1º Oficial de Registro do Rio de Janeiro. Para mais informações, consulte a Central de Vendas da Cury (CCISA 08 Consultoria Imobiliária Ltda. - Creci 23.670J. Responsável técnico: Sr. Guilherme de Mattos Mariano - Creci F. 081.678) – Av. Rio Branco, 131 – Grupos 2.103 e 2.104 – Centro – CEP 20040-006 – Rio de Janeiro – RJ.*Consulte o corretor sobre o valor exato do benefício que a sua renda e a sua cidade dispõem. O benefício MCMV está de acordo com a Lei Federal nº 11.977
/ jul-09. *Unidades comercializadas via modalidade de venda direta não serão contempladas nas condições comerciais ora divulgadas.* Financiamento sujeito à análise de cadastro e aprovação de crédito pela Caixa Econômica Federal. CCISA25 INCORPORADORA LTDA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COMPLETO
ENGENHO NOVO. Incorporação registrada em 10/07/2017, R.01 da matrícula 102.550 no 1º Serviço Registral de Imóveis do Rio de Janeiro. Para mais informações, consulte a Central de Vendas da Cury (CCISA 08 Consultoria Imobiliária Ltda. - Creci 23.670-J. Responsável técnico: Sr. Guilherme de Mattos Mariano Creci F. 081.678) – Av. Rio Branco, 131 – Grupos 2.103 e 2.104 – Centro – CEP 20040-006 – Rio de Janeiro – RJ.*Consulte o corretor sobre o valor exato do benefício que a sua renda e a sua cidade dispõem. O benefício MCMV está de acordo com a Lei Federal nº 11.977 / jul-09. *Unidades comercializadas via modalidade
de venda direta não serão contempladas nas condições comerciais ora divulgadas.* Financiamento sujeito à análise de cadastro e aprovação de crédito pela Caixa Econômica Federal. *Consulte o corretor para saber as unidades exatas correspondentes aos valores e condições divulgadas. Impresso em março de 2018.

APARTAMENTO 3 QUARTOS – 56m²

APARTAMENTO 2 QUARTOS – 43m²
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IMPLEMENTAÇÃO

Viva Mais Engenho Novo

O
LANÇAMENTO

Estande
de vendas.

último condomínio a sair do
papel foi o Viva Mais Engenho
Novo, em agosto de 2018. As
380 unidades mostraram a versatilidade do projeto Cury Engenho Novo.
Cada detalhe foi pensado para proporcionar conforto e qualidade de vida.
A vida agitada do carioca serviu de
inspiração para a proposta, que inclui
Espaço Zen e redário, detalhes pensados cuidadosamente para fazer o
contraponto à rotina estressante. Além
disso, o condomínio pensou no lazer
para todas as idades: do play baby ao
playground kids, passando pela praça
de jogos e pelo espaço fitness.

E N G E N H O

N O V O

VIVA MAIS
O SONHO DA
CASA PRÓPRIA.

O efeito foi ainda mais positivo: 86%
das unidades vendidas no primeiro trimestre do lançamento. As chaves foram entregues em dezembro de 2020.
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L AN Ç AM E N TO
IMPLEMENTAÇÃO

E N G E N H O

VIVA MAIS
O SONHO DA
CASA PRÓPRIA.

N O V O

IMG PRÉVIA
PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DAS PISCINAS ADULTO E INFANTIL

IMG PRÉVIA

IMG PRÉVIA

PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DA CHURRASQUEIRA

PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DO PLAYGROUND

*

A PARTIR DE

R$ 149.500,00

*

INFORMAÇÕES AQUI

2 E 3 QUARTOS

COM VARANDA E LAZER COMPLETO
NO ENGENHO NOVO.
INCORPORAÇÃO, REALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO:

FINANCIAMENTO:

Condomínio Residencial Viva Mais Engenho Novo. Incorporação registrada em 30/05/2018 no R-1 da Matrícula 102549 do 1º Serviço Registral de Imóveis do Rio de Janeiro. Para mais informações, consulte a Central de Vendas da Cury (CCISA 08 Consultoria Imobiliária Ltda. - Creci
23.670-J. Responsável técnico: Sr. Guilherme de Mattos Mariano – Creci RJ – 049448/0) - Av. Rio Branco, 131 – Grupos 2103 e 2104 – Centro – Cep: 20040-006 – Rio de Janeiro/RJ. As imagens apresentadas nos desenhos, artes, perspectivas, anúncios ou qualquer outra forma de
veiculação, bem como a reprodução da vegetação da maquete, representam artisticamente a fase adulta das espécies. O empreendimento será entregue com a vegetação implantada por meio de mudas, conforme a especificação do projeto paisagístico. *Consulte o corretor
sobre o valor exato do benefício que a sua renda e a sua cidade dispõem. O benefício MCMV está de acordo com a Lei Federal nº 11.977 / jul-09. Impresso em agosto/2018.
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L AN Ç AM E N TO
IMPLEMENTAÇÃO

E N G E N H O

VIVA MAIS
O SONHO DA
CASA PRÓPRIA.

N O V O

IMG PRÉVIA
Fotos reais do empreendimento.
PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DAS PISCINAS ADULTO E INFANTIL

IMG PRÉVIA

IMG PRÉVIA

PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DA CHURRASQUEIRA

PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DO PLAYGROUND

*

A PARTIR DE

R$ 149.500,00

*

INFORMAÇÕES AQUI

2 E 3 QUARTOS

COM VARANDA E LAZER COMPLETO
NO ENGENHO NOVO.
INCORPORAÇÃO, REALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO:

FINANCIAMENTO:

Condomínio Residencial Viva Mais Engenho Novo. Incorporação registrada em 30/05/2018 no R-1 da Matrícula 102549 do 1º Serviço Registral de Imóveis do Rio de Janeiro. Para mais informações, consulte a Central de Vendas da Cury (CCISA 08 Consultoria Imobiliária Ltda. - Creci
23.670-J. Responsável técnico: Sr. Guilherme de Mattos Mariano – Creci RJ – 049448/0) - Av. Rio Branco, 131 – Grupos 2103 e 2104 – Centro – Cep: 20040-006 – Rio de Janeiro/RJ. As imagens apresentadas nos desenhos, artes, perspectivas, anúncios ou qualquer outra forma de
veiculação, bem como a reprodução da vegetação da maquete, representam artisticamente a fase adulta das espécies. O empreendimento será entregue com a vegetação implantada por meio de mudas, conforme a especificação do projeto paisagístico. *Consulte o corretor
sobre o valor exato do benefício que a sua renda e a sua cidade dispõem. O benefício MCMV está de acordo com a Lei Federal nº 11.977 / jul-09. Impresso em agosto/2018.
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ANTECIPE-SE AO L ANÇAM ENTO

IMPLEMENTAÇÃO

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

E N G E N H O

N O V O

VIVA MAIS
O SONHO DA
CASA PRÓPRIA.
Book de Vendas

APARTAMENTO
3 QUARTOS - 55,98M²

PRÉVIA
PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DA PISCINA ADULTO E INFANTIL

2 E 3 QUARTOS
COM VARANDA E
LAZER COMPLETO
NO ENGENHO NOVO.
A PARTIR DE

*

R$ 149.500,00*

INFORMAÇÕES AQUI

E N G E N H O
INCORPORAÇÃO, REALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO:

N O V O

FINANCIAMENTO:

Condomínio Residencial Viva Mais Engenho Novo. Incorporação registrada em 30/05/2018 no R-1 da Matrícula 102549 do 1º Serviço Registral de Imóveis do Rio de Janeiro. Para mais informações, consulte a Central de Vendas da Cury (CCISA 08 Consultoria Imobiliária Ltda. - Creci 23.670-J.
Responsável técnico: Sr. Guilherme de Mattos Mariano – Creci RJ – 049448/0) - Av. Rio Branco, 131 – Grupos 2103 e 2104 – Centro – Cep: 20040-006 – Rio de Janeiro/RJ. As imagens apresentadas nos desenhos, artes, perspectivas, anúncios ou qualquer outra forma de veiculação,
bem como a reprodução da vegetação da maquete, representam artisticamente a fase adulta das espécies. O empreendimento será entregue com a vegetação implantada por meio de mudas, conforme a especificação do projeto paisagístico.
*Consulte o corretor sobre o valor exato do benefício que a sua renda e a sua cidade dispõem. O benefício MCMV está de acordo com a Lei Federal nº 11.977 / jul-09. Impresso em julho/2018.

Banner

APARTAMENTO
2 QUARTOS – 43m²
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Projeto 100%
finalizado
As 1.300 famílias que adquiriram unidades
em um dos condomínios receberam não
somente as chaves. Todas puderam se mudar
para um bairro realmente novo, com acesso
facilitado pela nova rua, com iluminação
estrategicamente pensada para afastar
qualquer possibilidade de insegurança.
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L AN Ç AMEN T O

PARA UMA

ÚNICO NO LAZER.
ÚNICO NO CONFORTO.

RESULTADOS

Especialmente seu.

E N G E N H O

N O V O

FAMÍLIA ÚNICA
COMO A SUA.

ILUSTRAÇÃO ARTÍSTICA

ÚNICO NO PREÇO.

VIVA MAI
O SONHO
CASA PR

Transformação que IMG PRÉVIA
surpreendeu a todos
PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DAS PISCINAS ADULTO E INFANTIL

IMG PRÉVIA

PISCINA ADULTO E INFANTIL

IMG

PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DA CHURRASQUEIRA

2 QUARTOS COM VAGA, VARANDA

U

m terreno tradicional de
cara nova. Três novos
condomínios entregues
com 100% das unidades vendidas. O Valor Geral de Vendas do
Cury Engenho Novo atingiu a
marca de R$237 milhões.

1.300
famílias

beneficiadas

Um bairro
diferente de
tudo que o
Engenho
Novo já viu!

VGV

R$237
milhões

E LAZER COMPLETO.

PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DO PLAYG

*

2E3Q

A PARTIR DE

O sucesso está ligado à versatiliR$ 149.500,00*
dade do projeto, que pode oferecer
opções de plantas diversas para
vários perfis de moradores. Os empreendimentos se enquadraram nas
faixas 2 e 3 do Minha Casa Minha
Vida. Motivos para comemorar? A
construtora tem de sobra.

COM VARAND
NO ENGENHO

INFORMAÇÕES AQUI

INCORPORAÇÃO, RE

Condomínio Residencial Viva Mais Engenho Novo. Incorporação registrada em 30/05/2018 no R-1 da Matrícula 102549 do 1º Serviço Registral de Imóveis do Rio de Janeiro. Para mais informa
23.670-J. Responsável técnico: Sr. Guilherme de Mattos Mariano – Creci RJ – 049448/0) - Av. Rio Branco, 131 – Grupos 2103 e 2104 – Centro – Cep: 20040-006 – Rio de Janeiro/RJ. As imagen
veiculação, bem como a reprodução da vegetação da maquete, representam artisticamente a fase adulta das espécies. O empreendimento será entregue com a vegetação implantada por
sobre o valor exato do benefício que a sua renda e a sua cidade dispõem. O benefício MCMV está de acordo com a Lei Federal nº 11.977 /

Os resultados vão além dos números, afinal, 1.300 famílias escreveram um novo capítulo de suas
histórias. Cada cliente que muda
para um apartamento se sente ÚNICO. É como se, com um passo por
vez, ele ficasse COMPLETO para
que, ao lado da família, VIVA MAIS.
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L AN ÇAM ENT O

RESULTADOS

PARA UMA

ÚNICO NO LAZER.
ÚNICO NO CONFORTO.

Especialmente seu.

E N G E N H O

N O V O

FAMÍLIA ÚNICA
COMO A SUA.

“A área era muito abandonada e me
preocupava. A gente viu o projeto,
mas não dava para acreditar o
quanto ficaria legal. Ficou uma rua
bonita e um ambiente agradável”

ILUSTRAÇÃO ARTÍSTICA

ÚNICO NO PREÇO.

VIVA MAIS
O SONHO DA
CASA PRÓPRIA.

IMG PRÉVIA

Alessandra Mastrelli, 30 anos.
PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DAS PISCINAS ADULTO E INFANTIL

IMG PRÉVIA

PISCINA ADULTO E INFANTIL

IMG PRÉVIA

PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DA CHURRASQUEIRA

2 QUARTOS COM VAGA, VARANDA
E LAZER COMPLETO.

PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DO PLAYGROUND

*

A PARTIR DE

R$ 149.500,00*

A carioca Alessandra Mastrelli, 30,
é umas delas. Nasceu e cresceu na
zona norte. Quando decidiu buscar
um apartamento para se mudar
com o marido, a filha pequena e o
enteado, tinha como pré-requisito o
endereço: não queria sair da região.

2 E 3 QUARTOS

COM VARANDA E LAZER COMPLETO
NO ENGENHO NOVO.

Único Engenho Novo. A compra
INCORPORAÇÃO, REALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO:

FINANCIAMENTO:

INFORMAÇÕES AQUI
foi a realização do sonho do imóvel
próprio. “A área era muito abandonada e me preocupava. A gente
viu o projeto, mas não dava para
acreditar o quanto ficaria legal. Ficou uma rua bonita e um ambiente
agradável”, destaca.

Condomínio Residencial Viva Mais Engenho Novo. Incorporação registrada em 30/05/2018 no R-1 da Matrícula 102549 do 1º Serviço Registral de Imóveis do Rio de Janeiro. Para mais informações, consulte a Central de Vendas da Cury (CCISA 08 Consultoria Imobiliária Ltda. - Creci
23.670-J. Responsável técnico: Sr. Guilherme de Mattos Mariano – Creci RJ – 049448/0) - Av. Rio Branco, 131 – Grupos 2103 e 2104 – Centro – Cep: 20040-006 – Rio de Janeiro/RJ. As imagens apresentadas nos desenhos, artes, perspectivas, anúncios ou qualquer outra forma de
veiculação, bem como a reprodução da vegetação da maquete, representam artisticamente a fase adulta das espécies. O empreendimento será entregue com a vegetação implantada por meio de mudas, conforme a especificação do projeto paisagístico. *Consulte o corretor
sobre o valor exato do benefício que a sua renda e a sua cidade dispõem. O benefício MCMV está de acordo com a Lei Federal nº 11.977 / jul-09. Impresso em agosto/2018.

“Buscava um apartamento novo,
afinal, no Engenho Novo, muitos
prédios são antigos. Queria um
que fosse perto da casa da minha
mãe”, conta a administradora de
empresas.
Ela escolheu um apartamento de
dois quartos, no décimo andar, do

A transformação também surpreendeu a enfermeira auditora Roberta da Cunha Moraes Leal, 39. Ela
já conhecia a região e acompanhou
de perto toda a história de degradação e incertezas que cercou o
prédio da Oi.
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L AN Ç AMEN T O

RESULTADOS

PARA UMA

ÚNICO NO LAZER.
ÚNICO NO CONFORTO.

Especialmente seu.

E N G E N H O

N O V O

FAMÍLIA ÚNICA
COMO A SUA.

ILUSTRAÇÃO ARTÍSTICA

ÚNICO NO PREÇO.

VIVA MAI
O SONHO
CASA PR

IMG PRÉVIA
PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DAS PISCINAS ADULTO E INFANTIL

IMG PRÉVIA

PISCINA ADULTO E INFANTIL

IMG

PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DA CHURRASQUEIRA

2 QUARTOS COM VAGA, VARANDA

“Se a Cury não tivesse construído o condomínio, tenho certeza de
que mais uma favela teria nascido
aqui. Fora o visual, que mudou. Os
condomínios são muito bonitos, o
que traz sofisticação para o bairro”,
pondera Roberta.

“Se a Cury não tivesse
construído o condomínio, tenho
certeza de que mais uma favela
teria nascido aqui. Fora o visual,
que mudou. Os condomínios
são muito bonitos, o que traz
sofisticação para o bairro”
Roberta da Cunha Moraes Leal, 39 anos.

Roberta mora com os pais idosos
no apartamento. E, quando escolheu o endereço, levou em conta a
gama de serviços oferecida próximo
ao empreendimento e as facilidades
de deslocamento.
“Aqui tem três supermercados, farmácias e hortifrúti. Tudo muito perto para meus pais não precisarem
pegar condução. E eu estou próxima
do Méier, Barra, Linha Amarela… A

PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DO PLAYG

*

A PARTIR
atividades
faço DE
*
andando e, quando preciso
para
R$ ir149.500,00
outros bairros, é muito rápido, tem
condução para todo o canto”, comemora a enfermeira.

2E3Q

E LAZER
COMPLETO.
maioria
das minhas

COM VARAND
NO ENGENHO

INFORMAÇÕES AQUI

INCORPORAÇÃO, RE

Condomínio Residencial Viva Mais Engenho Novo. Incorporação registrada em 30/05/2018 no R-1 da Matrícula 102549 do 1º Serviço Registral de Imóveis do Rio de Janeiro. Para mais informa
23.670-J. Responsável técnico: Sr. Guilherme de Mattos Mariano – Creci RJ – 049448/0) - Av. Rio Branco, 131 – Grupos 2103 e 2104 – Centro – Cep: 20040-006 – Rio de Janeiro/RJ. As imagen
veiculação, bem como a reprodução da vegetação da maquete, representam artisticamente a fase adulta das espécies. O empreendimento será entregue com a vegetação implantada por
sobre o valor exato do benefício que a sua renda e a sua cidade dispõem. O benefício MCMV está de acordo com a Lei Federal nº 11.977 /

São muitas Alessandras e Robertas
que, hoje, podem celebrar a vida e
curtir cada momento ao lado da família no Cury Engenho Novo.

“A transformação é surpreendente e é reconhecida por clientes e
vizinhos dos condomínios. A Cury
entregou à zona norte um bairro
diferente de tudo que o Engenho
Novo já viu. Uma solução urbanística inovadora para a região”, finaliza
Leonardo Mesquita, vice-presidente
comercial da Cury Construtora.
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