


E o símbolo 
quE rEprEsEnta 
o sEu sonho. 
a flor dE lótus. 
uma flor imaculada que desabrocha sobre 
a água em busca de luz. É uma promessa 
de pureza e elevação, frequentemente as-
sociada aos atributos femininos ideais. na 
mitologia Grega simboliza a possibilidade 
de começar de novo, de renascer. E para o 
residencial ruth silveira, representa vida 
nova e completa para você.

ConhEça a 
dona ruth silvEira

Casada com o sr. rômulo de barros ha-
ddad, dona ruth foi proprietária do terre-
no por mais de 70 anos e ali residiu por 
mais de 60 anos. Com tanto tempo, criou 
fortes laços de relacionamento com a vizi-
nhança e tornou-se referência como pes-
soa nos arredores do terreno. seu grande 
desejo era de preservar o patrimônio até 
que seus descendentes tivessem condi-
ções de fazer daquele imóvel um grande 
e promissor empreendimento. 



Terreno de 4.620m2

Sua vida nova e completa.



CENTRO

MINAS SHOPPING

CIDADE ADMINISTRATIVA

AV. ARTUR GUIMARÃES

AV. BERNARDO VASCONCELOS

RUA JACUÍ

AV. JOSÉ CLETO

LEROY MERLIN

OURO MINAS

AV. CRISTIANO MACHADO AV. JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA

RUA PRCA. ISABEL

RUA JOSÉ CLEMENTE PEREIRA

RUA PRCA. LEOPOLDINA

a região nordeste nunca viu um empreendimento com tanto estilo e qualidade de vida. 
o residencial ruth silveira é um empreendimento com lazer completo e marca um novo 
momento  imobiliário deste que é o novo polo de crescimento de belo horizonte. 
tudo isso, na rua Jacuí, próximo ao hotel ouro minas, leroy merlin e com fácil acesso 
ao boulevard shopping, minas shopping e à Cidade administrativa.

rua Princesa Leopoldina, quase esquina com Jacuí.

ÚniCo
e perto de tudo



torrE ÚniCa

apartamEntos dE 2 E 3 quartos (60m2 a114m2)

116 apartamEntos tipo

6 apartamEntos Com árEa privativa

lazEr ComplEto

rEsidEnCial
11 loJas, 
Com 23 vaGas indEpEndEntEs, 
dE frEntE para a rua JaCuí.

ComErCial



Guarita



loJas
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O primeiro e único 
empreendimento com lazer 
completo da região.

lazEr

pisCina adulto E prainha 

pisCina infantil

playGround

Espaço kids
 
salão dE fEstas Com homE CinEma

JoGos

sauna E rEpouso

Espaço GourmEt

fitnEss

pomar

quadra Gramada

Espaço alonGamEnto
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Piscinas e Playground 



Quadra gramada



Espaço kids



Jogos



Fitness



Pomar



Espaço Gourmet



2 quartos
60m2

suítE

1 quarto

sala dE Estar E Jantar

varanda

Cozinha amEriCana

árEa dE sErviço

2 vaGas



suítE



Cozinha amEriCana E varanda | apartamEnto 2 quartos



sala dE Estar E Jantar | apartamEnto 2 quartos



Apartamento tipo | 60m2



Apartamento com área privativa - 81m ² | Unidade 205



Apartamento com área privativa - 66m²  | Unidade 304



3 quartos
84m2

suítE Com ClosEt

2 quartos

sala dE Estar E Jantar

varanda

Cozinha amEriCana intEGrada Com a varanda

banho dE sErviço

árEa dE sErviço

2 vaGas

faça o tour virtual pelo
apartamento decorado

http://www.patrimar.com.br/app/webroot/tours_corretores/ruth-silveira/


sala dE Estar | apartamEnto 3 quartos



Apartamento tipo | 84m2



Apartamento com área privativa -114m² |  Unidade 207



Apartamento com área privativa - 92m²  | Unidade 302



Apartamento com área privativa - 99m² |  Unidade 308



EmprEEndimEntos 
novolar
ConhEça um pouCo mais das EmprEsas patrimar, novolar E rhadan EnGEnharia

a novolar é uma importante empresa do 
Grupo patrimar, fundada em 2001. Com 
atuações em belo horizonte e no rio de 
Janeiro, seus empreendimentos são vol-
tados para um público exigente, que não 
abre mão da qualidade, mas que deman-
da um custo mais acessível. tendo o bom 
gosto, a funcionalidade e a qualidade de 
vida como conceitos, os imóveis da novo-

rhadan Engenharia, uma empresa familiar 
que inaugura sua atuação no mercado imo-
biliário após um longo período de prepara-
ção e experiência no setor da construção 
civil, com obras de grande porte. a empresa 
preza pela construção e entrega de empre-
endimentos residenciais e comerciais, visan-
do a satisfação do cliente, com atendimen-
to diferenciado e produtos de qualidade.

lar estão situados em bairros valorizados, 
com localizações privilegiadas e um varia-
do mix de serviços que vem conquistan-
do um número cada vez maior de clientes. 

Comprar um imóvel novolar é ter a ga-
rantia de tranquilidade, bem-estar e, prin-
cipalmente, de qualidade atestada pelos 
certificados iso 9001 e pbqp-h nível a.



av. EnG. Carlos Goulart, 65 

rua EnG. albErto pontEs, 489



rua stElla hanriot, 405

O seu lugar ao sol.

O seu lugar ao sol.

O seu lugar ao sol.

rua stElla hanriot, 515



rua profa bartira mourão, 492

Edifício

Viva cada detalhe.



rua Jacuí, 3484, ipiranga - belo horizonte/mG

Visite o apartamento decorado.

todas as ilustrações desta peça têm caráter exclusivamente promocional por se tratar de um bem a ser construído. desenhos de caráter artís-
tico e ilustrativo. o mobiliário e os equipamentos não fazem parte do memorial descritivo. o empreendimento somente será comercializado 
após o registro do memorial de incorporação no Cartório de imóveis nos termos da lei n° 4.591/64. Cotas entre os eixos das paredes e limites 
externos das paredes externas. Creci patrimar: 8098.

realização: realização e informações:incorporação e construção:


