


   O fim da linha  
do bonde. O começo  
     de uma história.

A povoação do bairro de Casa 

Amarela começou ao redor do Arraial 

Velho do Bom Jesus, depois da 

ocupação holandesa em Pernambuco. 

O nome do bairro deriva da sua 

antiga estação de bonde, que 

acabava em uma casa amarela, de 

propriedade do português Joaquim 

dos Santos Oliveira que para ali se 

mudou a conselho médico. A casa 

atualmente é uma farmácia, mas, 

ao longo do tempo, teve vários 

outros usos. Curiosamente, todos 

mantiveram a cor amarela.



Este edíficio totalmente voltado para o 

nascente é o Ybyrá da Praça. 

Seu nome faz alusão à praça situada em 

frente e à palavra árvore (do tupi guarani). 

Um novo mundo de descobertas pertinho 

de tudo. E é do jeito que você sempre 

sonhou. São três tamanhos diferentes, 

com quatro ou seis opções de planta.  

É o apartamento que se adequa às suas 

necessidades e não o contrário.  

Muita versatilidade para você  

e sua família.



Água de reuso (para uso não potável na área comum do empreendimento).

Energia solar para atender parte da área comum.

Praça em frente ao empreendimento.

Iluminação em LED com sensores de presença nas áreas comuns.

Bicicletário com bike share (entregue com 04 bikes e compressor).

Energia, água e gás individualizados (inclusive medidores).

Janelas que permitem ventilação cruzada.

Coleta seletiva.

Vasos sanitários com sistema Dual Flush.

02 elevadores com chamada inteligente.

Gerador de conforto. Atende 100% da área comum.

Portaria com resistência balística.

Clausura de acesso para pedestres.

Sonorização e WI-FI nas áreas comuns.

Fechadura eletrônica das portas de entrada.

Quadro All Connect preparado para receber Tv a Cabo, Internet banda larga e voz.

Infraestrutura para instalação ar-condicionado na sala e nos dormitórios.

Cortineiros com ponto para instalação de iluminação decorativa na sala e nos dormitórios.

Vestiário com WC para diaristas.

Garagem antipânico.

Revestimento do piso em porcelanatos de grandes 
formatos retificados.

Entrega das áreas comuns equipadas e decoradas.

Guarda compartilhada (inclusive para produtos
resfriados).

Gás encanado (para fogão, varanda gourmet além dos 
aquecimentos dos chuveiros).

Varandas Gourmet com pontos de água, gás e esgoto.

Espaço fitness equipado na cobertura do edifício com vista
panorâmica.

Sky pool - Piscina aquecida infantil e adulto (com raia de
15 metros) na cobertura do edifício.

Solário.

Sky Grill – Espaço equipado para churrasco na cobertura do edifício.

Meeting Room com Espaço Gourmet equipado e decorado
na cobertura do edifício com vista panorâmica.

Coworking.

Lavanderia equipada compartilhada.

Playground.

Sinal verde para o verde

Inteligência é isso

Atenção no detalhe

Viva a vida



É a cara da Trio ser cuidadosa em cada detalhe. 

Da escolha do terreno ao acabamento, passando 

pelo projeto e construção. Esse cuidado faz com 

que você realmente receba um apartamento bem 

completo. Você não precisa trocar nada  

no Ybyrá da Praça. Bom porque sobra tempo 

para você curtir a família e a vida nova.

Todo bairro tem um lugar especial, 

com ruas calmas e árvores por todo 

lado. Um local onde a natureza 

é protagonista em meio à cidade 

acelerada à sua volta. É neste oásis 

dentro do bairro de Casa Amarela que 

surge o Ybyrá da Praça. Projetado 

de frente para uma praça e 100% 

nascente, o edifício vai surgir em 

meio a um bosque que se integra à 

vegetação ao seu entorno.

Cada apartamento se integra com o 

exterior por grandes janelas, trazendo 

o verde para dentro de cada ambiente. 

Além disso, sua cobertura panorâmica 

foi pensada como um mirante. Lá, o 

morador vai aproveitar este lugar todo 

especial da cidade. O Ybyrá será assim, 

um edifício especial pensado para um 

local único do Bairro da Casa Amarela.



Sky Grill

Terraço descoberto

Piscina aquecida c/ raia de 15m

Playground descoberto

Meeting Room/Espaço Gourmet

Copa

Fitness

Lavanderia

Elevadores
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PISCINA AQUECIDA E COM RAIA DE 15M

MEETING ROOM COM ESPAÇO GOURMET

ESPAÇO FITNESS

SKY GRILL

COWORKING



More em um edifício 

100% nascente,  

de frente para uma 

praça, em uma rua 

tranquila e perto  

de tudo: escolas, 

supermercados, 

hospitais, mercados 

públicos e restaurantes.

da Praça
Ybyrá 



A Trio é supercuidadosa com os mínimos 

detalhes. Por isso entrega para você, o 

apartamento completo, de verdade, sem a 

necessidade de troca de portas, piso ou outros 

itens. É a tranquilidade e praticidade de morar 

em um Trio.
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Terminação 01

Planta Original

Opção com Cozinha Americana + Home Office



Terminações
02, 03, 04 e 05

Planta Original

Opção com Cozinha Americana + Home Office



Terminação 06

Planta Original

Opção com Cozinha Americana + Home Theater



Aqui é realmente perto de tudo. Você pode andar e explorar os locais próximos 

ao Ybyrá da Praça. Com certeza vai ser uma delícia.

zBercy

Yunika 

Faaca

Oma

Bar do Neno/Lula

Pizzaria Candellabro

Venda de Seu Antônio

Sítio da Trindade

Parque da Jaqueira

Plaza Shopping

Museu do Homem do Nordeste

Mercado de Casa Amarela

Barchef Mercado Gourmet

Hi

Top Fit

Petra Academia

Academia Sinergia

Ferreira Costa

Armazém Coral

Pão de Açucar

Wallmart

Auto Total

Colégio Apoio

Extrabom

Para comer

Para se divertir

Para se exercitar

Facilidades

Para conhecer





81 3012.5640 |      81 99164.3430

www.trioempreendimentos.com

contato@trioempreendimentos.com

 Rua Desembargador Motta Junior nº 230, Casa Amarela.

O Empreendimento Ybyrá da Praça Residencial, em construção na Rua Desembargador Motta Junior Nº 230, Casa Amarela, Recife/PE, Memorial de Incorporação registrado sob o 
R-9-8.370 junto à matrícula no 8.370 do 6° Registro de Imóveis da comarca de Recife. Constam do memorial descritivo de acabamento-padrão os itens a serem efetivamente entregues 
nas unidades autônomas e áreas comuns, sendo parte integrante do contrato de compra e venda, bem como está à disposição para consulta na sede da incorporadora. As plantas arqui-
tetônicas podem sofrer alterações, sem prévio aviso, em virtude de necessidades, por determinação ou exigência dos Poderes Públicos, especialmente, mas não se limitando ao Corpo de 
Bombeiros, de Secretarias ou órgãos ambientais, órgãos de defesa do consumidor, empresas concessionárias de serviços públicos, ou de melhorias de técnicas e projetos. O adquirente 
estará sujeito às regras condominiais. Ademais, todas as imagens e perspectivas apresentadas em materiais publicitários, tais como plantas humanizadas, catálogos, perspectivas de 
divulgação e todas as demais peças publicitárias deste empreendimento, seja referente à área comum, seja referente às unidades autônomas, são meramente ilustrativas. As benfeitorias 
e os mobiliários constantes nos respectivos materiais são apenas sugestões de decoração e ambientação, dentre eles: acabamentos, bancadas, móveis, equipamentos, utensílios e demais 
objetos, assim como forros, luminárias, pisos, rodapés, molduras e revestimentos. Os revestimentos apresentados nas ilustrações artísticas são apenas de caráter referencial e poderão 
sofrer variação de cor, textura, formato e dimensão. Mapa ilustrativo de localização sem escala. As imagens ilustrativas do paisagismo não necessariamente refletirão aquele a ser execu-
tado, podendo haver modificações, conforme especificação do projeto executivo. A incorporadora não garante vista de todas as áreas comuns e privativas do empreendimento para os 
equipamentos públicos do entorno. Os direitos autorais são protegidos por sua legislação própria, sendo vedada sua reprodução, divulgação e utilização sem a devida autorização. Incor-
poradora responsável: Trio Empreendimentos Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob no 16.432.842/0001-52, com sede na Rua República do Líbano, n° 251, Sala 810, Torre A, Pina, Recife/PE, 
CEP 51.110-160. Projeto arquitetônico: Metro Arquitetura Ltda. (Rafael Souto Maior/CAU-PE n° A47967-5). Responsável técnico: Mário de Lima Barbosa (Crea-PE n° 36474/D-PE).


