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O padrão único de moradia, turismo, negócios e lazer desenvolvido pela Odebrecht
Realizações Imobiliárias (OR) na Reserva do Paiva é, destaque no 5º Salão
Imobiliário de Pernambuco, realizado pela Ademi no Centro de Convenções.
Localizada em uma posição estratégica e alavancada pelo desenvolvimento do
Complexo de Suape, a Reserva do Paiva é uma oportunidades de negócios, e
oferece imóveis prontos para morar.
O stand da OR está situado na entrada do salão e conta com 120 metros quadrados
onde podem ser conhecidos os empreendimentos em construção, o condomínio já
entregue, e a terceira fase, complexo multiuso, hotel cinco estrelas e mais um
residencial, que teve sua construção iniciada em janeiro último. Um passeio pelo
masterplan é o que possibilita a tela Multitouch, que integra a ambientação do
espaço, junto com painéis de 4 metros de altura, além de ambientes de estar e de
negócios.
A poucos quilômetros do Recife, o primeiro bairro 100% planejado do Estado
proporciona qualidade de vida em harmonia com o meio ambiente. A Reserva do
Paiva se diferencia por sua paisagem deslumbrante, gestão organizada por uma
associação geral do bairro, segurança de última geração e compromisso com a
sustentabilidade.
A OR mostrará, pela primeira vez no Salão Ademi, o seu inovador conceito de
centro de negócio Multiuso: Novo Mundo Empresarial, desenvolvido em parceria
com o grupo português Promovalor, seu sócio na terceira etapa de
desenvolvimento da Reserva do Paiva. O complexo teve 100% das três primeiras
torres colocadas à venda, comercializadas em 90 dias. Com a velocidade de
vendas, foi antecipado o lançamento da segunda fase. No total, são mais de 90 mil
m² de área destinada para negócios, comércio e serviços, com investimentos a
partir de R$ 900 mensais.
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O Novo Mundo Empresarial conta com seis torres, de oito pavimentos cada, 1118
salas comerciais e 16 lâminas destinadas a uso corporativo. Na área térrea, e
integrando-se aos empresariais e hotel, um open mall com 40 operações ofertando
serviços, comércio e alimentação.
O Hotel Sheraton Reserva do Paiva, que tem à frente o Promovalor, traz a categoria
cinco estrelas de volta à Pernambuco. Com 289 apartamentos, incluindo 21 suítes
júnior e 7 Deluxe Suítes, o hotel terá ainda um centro de convenções com área total
de 2.500 m², se configurando no mais moderno e inovador equipamento para
convenções do Nordeste, sendo também a maior estrutura da região integrada a um
hotel.
Além do Novo Mundo Empresarial, os visitantes do salão também poderão conhecer
um pouco da sofisticação dos condomínios residenciais que possuem completa
infraestrutura de lazer, comprovando o conceito de viver com o alto padrão da
Reserva do Paiva. Estarão expostas ainda as últimas unidades do Terraço Laguna, que
está localizado ao lado do complexo multiuso, e o condomínio Vila dos Corais, que se
apresenta em três tipos de planta, sendo seus diferenciais dois tipos de apartamento.
A cobertura horizontal com 500 metros quadrados de área, terraços voltados para o
mar e para a praia, e o apartamento Jardim, térreo com projeto inovador, com
características de uma casa.
Poderão ser conferidos também os principais projetos de sustentabilidade
desenvolvidos pela Associação Geral da Reserva do Paiva em parceria com as
comunidades do entorno. No stand, estarão expostos artesanatos confeccionados
com resíduos de materiais de obra,além de mudas de árvores nativas da região.
PARCERIAS – Pelo quarto ano consecutivo, Dóris David firmou parceria com a
Odebrecht Realizações Imobiliárias (OR) no Salão Ademi. Os móveis da exclusiva sala
de reunião by Casa Pronta e lounge da recepção do Stand fazem parte do sofisticado
portfólio de móveis da loja.
Outra parceria que não podia faltar no salão Ademi é o Buffet do La Cusine, com
coquetel de abertura para clientes, parceiros e convidados além de oferecer em todos
os dias do Salão um cardápio diferenciado deixando o atendimento aos clientes ainda
mais especial.
Serviço:
5º Salão Imobiliário de Pernambuco ( Centro de Convenções – Olinda)
Entre os dias 14 e 16 de março, o Salão funcionará das 15h às 22h, e no sábado (17) e
domingo (18) o evento tem o horário estendido e vai das 10h às 22h.
Entrada gratuita
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