A natureza espera você no
Absoluto Parque do Cocó.
O mais novo sucesso
da J. Simões Engenharia
no bairro mais cobiçado
de Fortaleza.
Já imaginou viver com qualidade de vida, bem-estar
e conforto em um único lugar, cercado de verde e de tudo
o que há de melhor? Então seja bem-vindo ao Absoluto
Parque do Cocó, um lançamento incomparável entre
os bairros mais valorizados da cidade: Aldeota, Cocó
e Guararapes, ao lado de tudo que você precisa, com
alto padrão para viver do seu jeito.

O Absoluto Parque do Cocó é recheado de diferenciais
de pura exclusividade, como Wine Bar com vista
panorâmica, pé direito duplo na sala e varanda,
elevadores privativos e privilegiada área de lazer.
Tudo como você nunca imaginou.

Venha para o empreendimento mais desejado da cidade.

PERTO DE TUDO, NO
MELHOR DE FORTALEZA.
Entre a Aldeota e o Guararapes, a agitação e o conforto, o trabalho
e o descanso. O Absoluto Parque do Cocó está localizado no coração
da região mais nobre de Fortaleza. Próximo a shoppings como o Iguatemi,
supermercados como o São Luiz, o Pão de Açúcar e o Frangolândia,
e junto dos melhores colégios da capital, você tem tudo o que precisa
para ser feliz ao lado da família.

No Cocó, você pode combinar uma manhã de contato com a natureza
e uma noite de diversão deslocando-se poucos metros. Imagine-se
vivendo o melhor da vida.

Pé direito duplo para você
viver em alto nível.
O único empreendimento da região com pé
direito duplo na sala e na varanda é o Absoluto.
São detalhes de uma arquitetura assim que
fazem você aproveitar melhor a ventilação,
a luz e também a imaginação.

ARQUITETO - DANIEL ARRUDA
Assista ao vídeo em
www.absolutococo.com.br
“O Absoluto segue a tendência mundial de uma
arquitetura contemporânea, dos mais modernos
do mercado, onde os prédios saem da estática
convencional dos edifícios verticais. Procuramos,
com o pé direito duplo, trabalhar um prédio
em movimento e quebrar a monotonia da
verticalização dos prédios em Fortaleza.”

RECEPÇÃO DESIGN COM ELEVADOR PANORÂMICO

Um lugar especial de puro
lazer sem precisar pegar
a estrada. Basta o elevador.

PRAÇA DE BOAS-VINDAS

“A ideia de fazer o pavimento de lazer elevado surgiu
para dar mais segurança, privacidade e aproveitar a vista
eterna para o Cocó. Tirando partido disso, o primeiro
pavimento tipo é o 5º andar.”

ARQUITETO - DANIEL ARRUDA
Assista ao vídeo em
www.absolutococo.com.br

TERRAÇO DO SALÃO DE FESTAS

“Conseguimos integrar toda a área
de lazer do empreendimento, desde
o complexo aquático com piscina
e hidromassagem até os ambientes
do prédio, como a varanda
do deck gourmet.”
PAISAGISTA - LUCIANA MOTA
Assista ao vídeo em
www.absolutococo.com.br

ÁREA DE LAZER ELEVADA AO 4º PAVIMENTO

• LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA
• APARTAMENTOS DE 154,5 E 158,5m²
• 3 VAGAS DE GARAGEM
• PÉ DIREITO DUPLO NA SALA
E NA VARANDA
• ÁREA DE LAZER ELEVADA
AO 4º PAVIMENTO

HIDROMASSAGEM

• ELEVADOR E HALL SOCIAL PRIVATIVOS
• 4 RECEPÇÕES, 1 EXCLUSIVA POR COLUNA
• 2 TORRES COM 2 APARTAMENTOS
POR ANDAR
• 3 SUÍTES 100% PARA O NASCENTE

DECK GOURMET

Tudo o que você sempre
procurou pela cidade,
agora dentro de casa.
A área de lazer do Absoluto é a mais completa
que você pode encontrar. Isso explica suas amplas
dimensões, projetadas para você aproveitar
o máximo que precisa sem sair de casa.

PISCINA COM ILUMINAÇÃO EM LED

“O Absoluto foi concebido com vegetação
ao redor de todo o empreendimento,
trazendo mais aconchego e gerando
um microclima mais agradável ao local.”

PAISAGISTA - LUCIANA MOTA
Assista ao vídeo em
www.absolutococo.com.br

BASQUETE E ESPIRIBOL

Chame os amigos para
o grande clássico:
o show de bola
vai começar.

CAMPO GRAMADO

“É muito bom trabalhar com a J. Simões.
Pensamos juntos em todas as necessidades
dos futuros moradores e buscamos soluções
para essas prioridades. O andamento do projeto
e o acompanhamento do trabalho é questionado
sob todas as óticas. Isso nos permite criar para
as áreas de lazer ambientes sofisticados,
DESIGNER - CELENE GURGEL

elegantes e únicos no mercado.”

Assista ao vídeo em
www.absolutococo.com.br

4 RECEPÇÕES, 1 POR COLUNA

Ser Absoluto é sinônimo
de Exclusividade.
Da ideia à execução.
Da recepção ao
seu apartamento.

OFFICE E ESTUDOS

“Constatamos que o Fitness seria um ambiente muito
frequentado, porque hoje em dia quase 100% das pessoas
gostam e fazem uso da ginástica diariamente. Sendo
assim, projetamos um ambiente amplo e muito bem
equipado para os futuros moradores.”

DESIGNER - CELENE GURGEL
Assista ao vídeo em
www.absolutococo.com.br

FITNESS E ACADEMIA

Espaço Fitness para
colocar A SAÚDE EM
DIA SEM SAIR DE CASA.

FITNESS FUNCIONAL

WINE BAR

Brinde à vida no seu
Wine Bar com vista
panorâmica.
Exclusivo ambiente climatizado, iluminação
especial e uma vista única do Parque do Cocó.

DESIGNER - CELENE GURGEL
Assista ao vídeo em
www.absolutococo.com.br
“Projetar o Wine Bar para o Absoluto foi realmente
um desafio, eu tive que buscar inspirações nas minhas
viagens. Nelas conheci ótimas caves e, busquei
lá, as linhas e os revestimentos, usando muitos tons
de madeira aparente e uma iluminação intimista,
que promovem um ambiente muito gostoso
para se degustar um bom vinho.”

Reúna os amigos e a família.
O lugar perfeito para comemorar
está esperando por você.

TERRAÇO EXTERNO DO GOURMET E WINE BAR

Fique tranquilo.
No Absoluto, você
conta com momentos
de puro e exclusivo
relaxamento.

SPA E RELAX DA SAUNA

BABY’S PLACE

Preparamos o cenário perfeito
para a sua grande jogada. Chame
os amigos e que vença o melhor.
“A J. Simões está saindo na frente
com espaços tecnicamente
projetados para jogos eletrônicos.
E eu tenho certeza que isso vai fazer
a alegria da criançada de 8 a 80 anos.”

DESIGNER - CELENE GURGEL
Assista ao vídeo em
www.absolutococo.com.br

ESPAÇO JOGOS ELETRÔNICOS

SALÃO DE FESTAS

“Nas áreas para recepções, os condôminos
poderão ter a oportunidade de até 3 ambientes
para festas no mesmo dia. Se for uma festa maior
ainda, existe a possibilidade de juntar o Salão
de Festas com o Espaço Gourmet. É perfeito!”

DESIGNER - CELENE GURGEL
Assista ao vídeo em
www.absolutococo.com.br

ESPAÇO GOURMET

Um mundo de diversão reservado
para a criançada, os adultos e até
seu bichinho de estimação.
No Absoluto, você conta com uma área privilegiada para ter dias
de puro lazer e descontração. Aproveite ao máximo o Playground,
o Pet Place e nosso surpreendente Salão de Jogos.

PLAYGROUND

PET PLACE

PRAÇA TEEN

VARANDA COM PÉ DIREITO DUPLO

Paisagem de cinema
e conforto em uma
exclusiva varanda.
No Absoluto, você vai apreciar uma espetacular
vista do Cocó em uma ampla e privilegiada
varanda. Perfeita para reunir os amigos,
a família ou simplesmente relaxar.

ARQUITETO - DANIEL ARRUDA
Assista ao vídeo em
www.absolutococo.com.br
“Na região Nordeste, um apartamento com pé
direito duplo, sala e varanda é um grande diferencial
por conta da ventilação abundante e por conseguir
captar mais iluminação natural. Permitindo
os ambientes internos estarem cada vez
mais iluminados e ventilados.”

SALA DE ESTAR

“A sala possui duas frentes e duas varandas e isso
permite você ter uma grande ventilação cruzada,
uma vez que o prédio está 100% voltado para
o nascente.”

ARQUITETO - DANIEL ARRUDA
Assista ao vídeo em
www.absolutococo.com.br

SALA COM PÉ DIREITO DUPLO

SUÍTE MASTER

Aproveite a sensação
de ter 3 suítes 100%
PARA O nascente.

Acordar todos os dias no ambiente
mais agradável possível é uma experiência
que não pode faltar para quem gosta
de viver em alto padrão de qualidade.
Sinta o prazer de começar seu dia
na Suíte Absoluto.

COLUNA 01

COLUNA 02

Itens de lazer:
• Piscina Adulto
• Piscina Infantil
• Deck Molhado
• Hidromassagem
• Deck Gourmet
• Sauna com Spa Relax
• Fitness / Academia
• Praça de Boas-Vindas
• Quadra Gramada
• Half Court de Basquete
• Praça Teen

• Pet Place
• Espiribol
• Playground
• Espaço Kids
• 4 Recepções (uma para cada coluna)
• Salão de Festas
• Salão Gourmet
• Wine Bar com vista panorâmica
• Baby’s Place
• Espaço Office / Estudos
• Salão de Jogos Eletrônicos

Rua Israel Bezerra

Rua Francisco Gonçalves

Rua dos Manguezais

Viva com espaço de
sobra para tudo o
que você imaginar.

No Absoluto Parque do Cocó, você escolhe
o apartamento de acordo com seu gosto.
São duas opções de planta, com 154,5m²
e 158,5m², para você morar em um lar
do jeito que sempre quis.

Consulte opções de planta em www.absolutococo.com.br

154,5m² PAVIMENTOS ÍMPARES

158,5m² PAVIMENTOS PARES

A filosofia da J. Simões é simples: é o respeito aos clientes que faz de nós uma empresa
respeitada. Como sabemos ou medimos isso? A resposta também é simples: nossos
números. Estamos no mercado desde 1986, com 120 obras concluídas sem nenhum
atraso. São 700.000m² construídos, projetados e entregues com total pontualidade,
assegurando a realização do sonho de inúmeras famílias. O mesmo ocorrerá com os outros
70.000m² já em fase de construção. Sabemos que o compromisso com nossos clientes
é fundamental para a felicidade deles. E, podem ter certeza, levamos isso muito a sério.
Agora você sabe que é a sua alegria que nos move todos os dias. Isso é o que nos completa.

Arquitetura:

Ambientações:

Paisagismo:

Apartamento
decorado:

Apartamento
decorado:

Você já protege sua família com todo o carinho. E para ser um cuidado
completo, garantimos seu Lar Seguro.

Banheiros com piso

Barras de apoio lateral

Sistema contra
choque elétrico

Detector de fumaça

Uniformidade de piso
nas áreas secas

Tomadas extras

Predisposição de
redes protetoras

Guaritas blindadas

Sistema de monitoramento
e cercas elétricas

antiderrapante

Em cada projeto, a J. Simões Engenharia assegura a utilização do melhor em mão-de-obra e materiais,

PARA A J. SIMÕES, CONFORTO E SEGURANÇA

porque é o que seus clientes merecem. Revestimentos, louças, torneiras, ferragens, tintas, absolutamente
tudo é selecionado cuidadosamente. Isso é Programa de Qualidade.

SÃO IGUALMENTE IMPORTANTES.
Do esforço para proteger seu projeto de vida, nasceu o projeto É Mais
Seguro. Agora, ao escolher a J. Simões Engenharia, você tem amplas
garantias de assinar um contrato Juridicamente Seguro, receber seu imóvel

Fachada 100%
Revestida

Apartamentos
com 100% dos Pisos
em Porcelanato

Áreas Comuns
Decoradas

Paisagismo nos Jardins Bacias Sanitárias
e Áreas Comuns
com Duplo
Acionamento

Rigoroso Controle
de Qualidade

E muito mais

Certificações

na data através do Entrega Segura, e contar com os melhores materiais
de construção e inúmeros itens de segurança doméstica, competências
dos selos Programa de Qualidade e Lar Seguro.
É J. Simões. É Mais Seguro.

Fachada Aerada
Térmica e Acústica

Aqui, as letras pequenas se justificam pelos inúmeros itens
Juridicamente Seguros que protegem você.

Sociedade de Propósito
Específico (SPE)

Patrimônio de Afetação

Conte com a segurança de uma empresa que assume as responsabilidades de Construtora e Incorporadora.
São quase 30 anos de atuação com todas as 117 obras entregues no prazo. Entrega Segura é cumprir todos
os prazos estabelecidos.

100% de Obras
Entregues no Prazo.

Tradição

Confiança

Eficiência

A incorporação foi registrada no R.07
da Matrícula 6882 da 5ª Zona de Registro
de Imóveis da Comarca de Fortaleza.

www.jsimoes.com.br
www.absolutococo.com.br
Fotografe este
QR code e tenha
acesso à cartilha
do É Mais Seguro.

Material preliminar sujeito a alterações. Divulgação proibida, preparado para treinamento interno. Em atenção a lei 8.078/90, esclarecemos que as fotos, cores e ilustrações
deste folder têm caráter exclusivamente promocional, por se tratar de bem a ser construído. 1. A decoração é mera sugestão. 2. As áreas indicadas são áreas aproximadas.
3. Os revestimentos a serem utilizados na construção estão especificados no Manual Descritivo. 4. Não será entregue o mobiliário das unidades. 5. As plantas do empreendimento poderão sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 6. Mapa meramente ilustrativo e sem escala.

