
Diferenciais 
O Seleto possui: projeto paisagístico com sistema de irrigação automatizado. Complexo Fitness em um pavimento inteiro, com pé-
direito estendido, para diversas modalidades esportivas. Brinquedos lúdicos inspirados em Dim Brinquedim. Pet Plus, a evolução 
do Pet Place. Super Vaga, um novo padrão de estacionamento. Gentileza Urbana, calçadas mais largas, com até 3 metros de 
largura, arborizadas seguindo projeto paisagístico. Uma inovação que estreita nossa relação com a comunidade. 

 

Projeto 
Design único, trechos em alumínio composto (ACM) e vidros na cor bronze(guarda-corpo). Apenas 42 unidades, com torre voltada 
para o nascente. Super Vaga, um novo padrão de estacionamento, 4 vagas de garagem por apartamento, com até 2 super vagas. 
2 apartamentos de 231 m2 por andar na Lagoa Seca.  

 

Residence 

uma ampla área de Lazer com: Parque Infantil com 2 Playgrounds, Pista de Cooper, Piscina Aquecida, Piscina Infantil, Piscina 
Adulto com raia, Deck molhado e Deck Gourmet, Salão de Festas Gurmet, um pavimento inteiro de Academia, Pet Plus, Espaço 
Kids, quadra coberta e muito mais. 

 

Dados Técnicos: 

Incorporação e Construção: WR ENGENHARIA  

Financiamento: Bancário 

Área do empreendimento: 4.356 m2 

Endereço: Rua Ezequiel Ferreira Almeida, 1136. Bairro Lagoa Seca. Juazeiro do Norte - CE. 
 

 

Características dos imóveis: 

Apartamento Tipo A – 229m² (Coluna 2): Hall social, dependência completa, área de serviço, cozinha, varanda gourmet, sala de 

estar / jantar, lavabo, suíte 2 com varanda, suíte 3, varanda, suíte máster, closet suíte máster, w.C. suíte máster, suíte 4. Com 

opção de sala estendida, integrada a varanda e suíte master estendida com living 

Apartamento Tipo B – 231,40m² (Coluna 1): Hall social, dependência completa, área de serviço, cozinha, varanda gourmet, sala 

de estar / jantar, lavabo, suíte 2 com varanda, suíte 3, varanda, suíte máster, closet suíte máster, w.C. suíte máster, suíte4 

 
Apartamento Tipo C – 231m² (Coluna 2): Hall social, dependência completa, área de serviço, cozinha, varanda gourmet, sala de estar 
/ jantar, lavabo, suíte 2 com varanda, suíte 3, varanda, suíte máster, closet suíte máster, w.C. suíte máster, suíte 4. 

 

Certificação PBQPh Nível A 

A empresa WR Engenharia possui sistema de Gestão da Qualidade e este é certificado no Programa Brasileiro de Qualidade 

e Produtividade do Habitat - PBQP-H nível A. A obra Seleto é uma das obras do escopo de certificação, já foi auditada e está 

conforme em todos os requisitos normativos. 
*Todos os requisitos NBR 15575:2013 foram atendidos (nível mínimo) 

 

 

 



 


