
Diferenciais 
O Mansão Cariri é o lançamento da WR Engenharia feito sob medida para pessoas como 
você, que trabalha muito para exigir o melhor. Com hall panorâmico, elevador social com ar-
condicionado e cinco suítes com closet, oferecemos luxo, conforto e comodidade em um só 
lugar! 

Projeto 
O empreendimento foi feito para você celebrar suas realizações em grande estilo, reunindo 
sofisticação, requinte, segurança e modernidade. Você já está acostumado com o melhor 
da vida, mas nunca viu um empreendimento assim. 

Descrição 

Residence 
O Mansão Cariri possui uma torre com 23 pavimentos-tipo, um apartamento por andar, 
seis vagas garagem soltas, vagas para visitantes. 
Além disso, o empreendimento tem uma área de lazer com mais de 4.000m² contendo: 
Salão de Festas, salão de jogos, kids room, fraldário, piscinas de 25m com raia, piscina 
infantil, academia reebook, sauna, quadra poliesportiva coberta, quadra de vôlei de areia. 
Amplo projeto paisagístico com jardins, praça, fontes luminosas, playground infantil, gazebo 
de leitura e pista de cooper. 
Os apartamentos são completos, feitos para você e sua família: Área privativa de 337,80 
m², hall panorâmico, elevador social com ar-condicionado, varanda com churrasqueira, 
ampla sala de estar/jantar, cinco suítes com closet, cozinha, área de serviço, dependência 
completa, água fria/quente e ponto de gerador na sala e suíte master. Salão de Festas, salão 
de jogos, kids room, fraldário, piscinas de 25m com raia, piscina infantil, academia reebook, 
sauna, quadra poliesportiva coberta, quadra de vôlei de areia. 

DADOS TÉCNICOS: 
Incorporação: Mansão Cariri Empreendimento Imobiliário SPE LTDA 
Construção:  WR ENGENHARIA 
Área do Terreno: 9.508,41 m2 
Endereço: Rua Cícero de Alencar Ribeiro, S/Nº, bairro Lagoa Seca.  Juazeiro do Norte - 
CE 
 Características dos imóveis: 

Área privativa de 337,80 m2 
Hall panorâmico, Elevador Social com Ar-Condicionado, Varanda com churrasqueira, 
Ampla sala de Estar/Jantar, 5 suítes com closet, Cozinha, Área de serviço, Dependência 
completa. Água Fria/Quente. Ponto de gerador na Sala e Suíte Master. 

1 Torre com 23 pavimentos-tipo. 1 apto/andar.  
6 vagas garagem soltas. Vagas para visitantes. 
Área de Lazer com mais de 4.000m2 contendo: 
Salão de Festas, Salão de Jogos, Kids Room, Fraldário. Piscinas raia 25m, Piscina Infantil, 
Academia Reebook, Sauna, Quadra Poliesportiva coberta, Quadra de Volei de Areia. 
Amplo Projeto Paisagístico com jardins, praça, fontes luminosas, playground infantil, 
gazebo de leitura, pista de cooper.  

 


