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Manguinhos vai
ganhar mil casas
Com ar bucólico e rústico,

basta caminhar pelas ruas
sem asfalto do balneário de

Manguinhos, na Serra, para ter
certeza de que este é o lugar per-
feito para viver com tranquilidade
e qualidade de vida.

A prova de que as construtoras
já perceberam a potencial do bair-
ro são os lançamentos previstos.

O secretário de Desenvolvimen-
to Econômico da Serra, Everaldo
Colodetti, destaca que nos próxi-
mos quatro anos a região vai ga-
nhar pelo menos mil casas.

“Pelo ambiente bucólico de
Manguinhos, a principal vocação
do bairro é para a construção de
casas. O charme do bairro é um
chamariz para investimentos de
alto padrão”, ressalta o secretário.

De olho nas oportunidades imo-
biliárias de Manguinhos, a Morar
Construtora vem apostando no
mercado imobiliário da região.
Entre os empreendimentos já lan-
çados está o Vista de Manguinhos,
que terá 448 apartamentos e o
condomínio de casas de luxo Al-
deia Manguinhos.

Segundo a gerente de marketing
e vendas da Morar, Flávia Roncet-
ti, a empresa vai continuar inves-
tindo na região:

“Manguinhos se tornou uma re-
gião cobiçada por manter suas ca-
racterísticas rústicas. Nos próxi-
mos anos, além de torres residen-
ciais, vamos lançar novos condo-
mínios de casas de alto padrão”.

A aposta é que, com o passar dos
anos, a área seja valorizada e se

torne um bairro nobre da Serra,
segundo Colodetti.

Será criado um polo comercial
na região a partir dos novos negó-
cios que chegarão ao município.

“O bairro vai dobrar de tamanho
e de população. Serão necessários
desde supermercados a restauran-
tes para atender os moradores que
virão com os novos empreendi-
mentos previstos para a região”,
ressalta o arquiteto e urbanista,
Gregório Repsold.

Entre as mudanças que vão aju-
dar o bairro de Manguinhos a se
desenvolver está a municipaliza-
ção da BR-101, que vai transformar
a rodovia numa grande avenida
c o m e rc i a l .

“Isso trará uma nova dinâmica
ao município da Serra. Ela será a
avenida comercial com maior ex-
tensão, sendo 19 quilômetros par-
tindo de Carapina a Serra-Sede”,
explica o secretário de Desenvol-
vimento Econômico.

Para o local, já são esperadas
grandes redes de lojas, além de pe-
quenos estabelecimentos para
atender os moradores. A l p h av i l l e

> A SERRA já ga-
nhou seu pr i-
meiro Alphaville.
Construído nu-
ma área de 2,6
milhões de m2,
no total serão
1.282 unidades
residenciais no
Alphaville Jacuhy (foto).

> O EMPREENDIMENTO ainda terá um centro comer-
cial com 139 lotes, com tamanhos que variam de 450
a 10 mil metros quadrados. Além da construção de
um centro educacional, já confirmado, uma univer-
sidade está em fase avançada de estudos para a
construção de um polo educacional.

> PARA MELHORAR o acesso ao bairro, está prevista a
obra de construção do Contorno do Mestre Álvaro.

Mais casas
> UMA TENDÊN-

CIA no mercado
d e  c o n s t r u-
ções, o balneá-
rio de Jacaraípe
vai receber um
condomínio de
casas horizon-
ta i s .

> O VILLAGE Atlântico (foto) do Inocoopes terá 170
casas duplex.

> O BAIRRO ainda vai ganhar seis torres do Residen-
cial Riviera Azul, da Construtora Épura e do Ino-
coopes. No total serão mais 336 apartamentos.

> O POLO COMERCIAL do bairro será fortalecido
com lojas, supermercados, mercearias, farmá-
cias, lojas de roupas, material de construção, en-
tre outros, para atender os novos moradores.

ANDRÉ CARLONIJACA R A Í P E

“Manguinhos se
tornou uma região

cobiçada por manter
suas características
rústicas. Isso atrai um
público diferenciado”Flávia Roncetti, gerente da Morar

SERRA

Loteamento
> NAS MARGENS da

avenida Djalma Fer-
reira será construí-
do um bairro plane-
jado de casas. O lo-
teamento terá 300
lotes, com área que
varia entre 300 e 3
mil metros quadrados. Dentro
do loteamento será construído
um mall de lojas comerciais.

> AO REDOR dessa área, ao longo
dos anos, serão implantados
novas torres residenciais e pe-

Hotel e salas comerciais
> CARIACICA vai ganhar o pri-

meiro hotel com bandeira Bris-
tol (foto). Com 18 andares e 174
unidades, o hotel será cons-
truído na rua São Jorge.

> PARTE das unidades do hotel
será destinada para locação
de flats.

> O EMPREENDIMENTO contem -
pla ainda salas comerciais e
mall de lojas.

> SEGUNDO A PREFEITURA, ha -
verá melhoria nas vias e modi-
ficação no sentido de direção
para trazer mais mobilidade
urbana.1 2 3Co n d o m í n i o

de casas
Pr é d i o s
residenciais

Co m é r c i o

Casas e prédios
> NA ÁREA em frente ao Clube

Yahoo serão erguidos prédios
residenciais e condomínios de
casas.

> PARA ATENDER Ao aumento do
número de moradores deste
empreendimento, serão cons-
truídas lojas de roupas, farmá-
cias, padarias, supermercados
e papelarias.
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Torres residenciais e hotel
> ANEXO AO SHOPPING MOXUARA, a

construtora Sá Cavalcante vai lançar
um empreendimento com três torres
de apartamentos de 2 e 3 quartos.

> NA MESMA área, será lançado um ho-
tel com 160 quartos.

> POR SER O PRINCIPAL eixo de cresci-
mento de Cariacica, o local ganhará
outros empreendimentos residen-
ciais e comerciais.

> A PREFEITURA garante melhoria nas
vias e nos acessos do bairro.

SÃO FRANCISCO

quenos estabelecimentos co-
mo supermercados, mercea-
rias, farmácias, lojas de rou-
pas, material de construção,
entre outras.
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MANGUINHOS

ALTO LAJE

MARCÍLIO DE NORONHA

V I A NA

Shopping Moxuara

Prédios residenciais
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