ESCOLHA SUA
PLANTA

ENTRADA RUA ANTÔNIO PARREIRAS

VISTA DO EDIFÍCIO MARE

MAC

SE U N OVO M O R A R
03
ORIZZONTE

PRAIA

E di f í cio 01

02

CIELLO
E di f í cio 02

PONTE RIO-NITERÓI

MARE
E di f í cio 03

01

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

CORCOVADO

EDIFÍCIO
ORIZZONTE

4 e 3 quartos

4

ORIZZONTE

quartos
sendo 2 suítes,
com 2 vagas.

Edifício 01

Colunas 01, 02 e 04
401 ao 1001 | Área privativa 140,69m²
402 ao 1002 | Área privativa 140,69m²
404 ao 1004 | Área privativa 140,39m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

Opção
com sala ampliada,
3 quartos, sendo
3 suítes, com 2 vagas.

ORIZZONTE
Edifício 01

Colunas 01, 02 e 04
401 ao 1001 | Área privativa 140,69m²
402 ao 1002 | Área privativa 140,69m²
404 ao 1004 | Área privativa 140,39m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

Opção
com sala ampliada e
cozinha em conceito
aberto. 3 quartos, sendo
3 suítes, com 2 vagas.

ORIZZONTE
Edifício 01

Colunas 01, 02 e 04
401 ao 1001 | Área privativa 140,69m²
402 ao 1002 | Área privativa 140,69m²
404 ao 1004 | Área privativa 140,39m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

3

quartos
sendo 2 suítes,
com 2 vagas.

ORIZZONTE
Edifício 01

Colunas 03 e 06
403 ao 1003 | Área privativa 100,40m²
406 ao 1006 | Área privativa 100,40m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

Opção
com sala ampliada.
2 quartos, sendo
2 suítes, com 2 vagas.

ORIZZONTE
Edifício 01

Colunas 03 e 06
403 ao 1003 | Área privativa 100,40m²
406 ao 1006 | Área privativa 100,40m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

Opção
com sala ampliada e
cozinha em conceito
aberto, 2 quartos, sendo
2 suítes, com 2 vagas.

ORIZZONTE
Edifício 01

Colunas 03 e 06
403 ao 1003 | Área privativa 100,40m²
406 ao 1006 | Área privativa 100,40m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

4

quartos
all suítes,
com 2 vagas

ORIZZONTE
Edifício 01

Colunas 05
405 ao 1005 | Área privativa 140,76m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

Opção
com sala ampliada e
suíte master ampliada.
3 quartos, all suítes,
com 2 vagas.

ORIZZONTE
Edifício 01

Coluna 05
405 ao 1005 | Área privativa 140,76m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

Opção
com sala ampliada
e suíte master ampliada
e cozinha em conceito
aberto. 3 quartos all
suítes, com 2 vagas.

ORIZZONTE
Edifício 01

Coluna 05
405 ao 1005 | Área privativa 140,76m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

EDIFÍCIO
CIELLO

4 e 3 quartos

3

quartos
sendo 1 suíte,
com 2 vagas.

CIELLO
Edifício 02

Coluna 01
401 ao 1001 | Área privativa 114,80m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

Opção
com sala ampliada,
2 quartos, sendo 1 suíte,
com 2 vagas.

CIELLO
Edifício 02

Coluna 01
401 ao 1001 | Área privativa 114,80m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

3

quartos
sendo 1 suíte,
com 2 vagas.

CIELLO
Edifício 02

Coluna 02
402 ao 1002 | Área privativa 110,33m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

Opção
com sala ampliada,
2 quartos, sendo 1 suíte
com, 2 vagas.

CIELLO
Edifício 02

Coluna 02
402 ao 1002 | Área privativa 110,33m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

4

quartos
sendo 3 suítes,
com 2 vagas.

CIELLO
Edifício 02

Coluna 03 e 04
403 ao 1003 | Área privativa 143,30m²
404 ao 1004 | Área privativa 146,26m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

Opção
com opção de planta com
sala ampliada, 3 quartos,
sendo 3 suítes, com 2 vagas.

CIELLO
Edifício 02

Coluna 03 e 04
403 ao 1003 | Área privativa 143,30m²
404 ao 1004 | Área privativa 146,26m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

4

quartos
all suítes,
com 2 vagas.

CIELLO
Edifício 02

Coluna 05
405 ao 1005 | Área privativa 178,07m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

Opção
cozinha em conceito aberto,
com ilha, 4 quartos,
all suítes, com 2 vagas.

CIELLO
Edifício 02

Coluna 05
405 ao 1005 | Área privativa 178,07m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

EDIFÍCIO
MARE

4 quartos

4

quartos
all suítes,
com 3 vagas.

MARE
Edifício 03

Colunas 01, 02, 03 e 04
401 ao 1001 | Área privativa 174,01m²
404 ao 1004 | Área privativa 174,01m²
402 ao 1002 | Área privativa 174,68m²
403 ao 1003 | Área privativa 174,68m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

Opção
sala ampliada e suíte
master ampliada,
3 quartos, all suítes,
com 3 vagas.

MARE
Edifício 03

Colunas 01, 02, 03 e 04
401 ao 1001 | Área privativa 174,01m²
404 ao 1004 | Área privativa 174,01m²
402 ao 1002 | Área privativa 174,68m²
403 ao 1003 | Área privativa 174,68m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

Opção
sala ampliada e suíte
master ampliada e
cozinha em conceito
aberto, 3 quartos,
all suítes, com 3 vagas.

MARE
Edifício 03

Colunas 01, 02, 03 e 04
401 ao 1001 | Área privativa 174,01m²
404 ao 1004 | Área privativa 174,01m²
402 ao 1002 | Área privativa 174,68m²
403 ao 1003 | Área privativa 174,68m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

C O B E RT U R A S
LINEARES

4

cobertura
quartos

Linear, 4 quartos,
all suítes 4 vagas em
box privativo. Lazer
privativo com piscina
e churrasqueira carvão.

ORIZONTE
Edifício 01

Cobertura 1101
Área privativa 393,65m²

MAC

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

4
3
5

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra
4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.
6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.

2
PRAIA

4
1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

CORCOVADO

Opção
Cozinha em conceito
aberto, com ilha.
Linear, 4 quartos,
all suítes 4 vagas em
box privativo. Lazer
privativo com piscina
e churrasqueira carvão.

ORIZONTE
Edifício 01

Cobertura 1101
Área privativa 393,65m²

MAC

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

4
3
5

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra
4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.
6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.

2
PRAIA

4
1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

CORCOVADO

4

cobertura
quartos

Linear, 4 quartos,
all suítes 4 vagas em
box privativo. Lazer
privativo com piscina
e churrasqueira carvão.

ORIZONTE
Edifício 01

Cobertura 1102
Área privativa 391,83m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra
4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

Opção
Cozinha em conceito
aberto, com ilha.
Linear, 4 quartos,
all suítes 4 vagas em
box privativo. Lazer
privativo com piscina
e churrasqueira carvão.

ORIZONTE
Edifício 01

Cobertura 1102
Área privativa 391,83m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra
4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

3

cobertura
quartos

Linear, 3 quartos,
all suítes 4 vagas em
box privativo. Lazer
privativo com piscina
e churrasqueira carvão.

CIELLO
Edifício 02

Cobertura 1101
Área privativa 258,61m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra
4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

Opção
Cozinha em conceito
aberto. Linear, 3
quartos, all suítes, 4
vagas em box privativo.
Lazer privativo com
piscina e churrasqueira
carvão.

CIELLO
Edifício 02

Cobertura 1101
Área privativa 258,61m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra
4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

4

cobertura
quartos

Linear, 4 quartos,
all suítes 4 vagas em
box privativo. Lazer
privativo com piscina
e churrasqueira carvão.

CIELLO
Edifício 02

Cobertura 1102
Área privativa 203,36m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra
4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

Opção
Cozinha em conceito
aberto, com ilha.
Linear, 4 quartos,
all suítes 4 vagas em
box privativo. Lazer
privativo com piscina
e churrasqueira carvão.

CIELLO
Edifício 02

Cobertura 1102
Área privativa 203,36m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra
4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

3

cobertura
quartos

Linear, 3 quartos,
all suítes 4 vagas em
box privativo. Lazer
privativo com piscina
e churrasqueira carvão.

CIELLO
Edifício 02

Cobertura 1103
Área privativa 217,76m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra
4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

Opção
Cozinha em conceito
aberto. Linear, 3
quartos, all suítes, 4
vagas em box privativo.
Lazer privativo com
piscina e churrasqueira
carvão.

CIELLO
Edifício 02

Cobertura 1103
Área privativa 217,76m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra
4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

4

cobertura
quartos

Linear, 4 quartos,
all suítes 4 vagas em
box privativo. Lazer
privativo com piscina
e churrasqueira carvão.

MARE
Edifício 03

Cobertura 1101
Cobertura 1102
Área privativa 348,92m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra
4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

Opção
Cozinha em conceito
aberto. Linear, 3
quartos, all suítes,
4 vagas em box
privativo. Lazer
privativo com piscina
e churrasqueira carvão.

MARE
Edifício 03

Cobertura 1101
Cobertura 1102
Área privativa 348,92m²

MAC

4

1. A área total indicada na planta é privativa, ou
seja, tomada pelas linhas externas da fachada e
das divisas com as áreas comuns e pelo eixo das
paredes divisórias entre as unidades, conforme os
procedimentos de cálculo de área da coluna 23 da
NBR 12721 da ABNT, referida na lei 4.591/64.

3
5

2
PRAIA

4

2. As cotas e áreas internas na planta são de área útil,
ou seja, de face à face de paredes acabadas.
3. O posicionamento das vigas, pilares, instalações
elétricas e hidráulicas, poderão sofrer alterações
durante a obra
4. Decoração móveis e eletrodomésticos
representados nesta planta são meramente
ilustrativos, não estando incluídos nas especificações
da unidade.
5. As unidades serão entregues com previsão para
churrasqueira à gás.

1

3
2
PONTE RIO-NITERÓI

1
4

5

3

6

2

1

RUA ANTÔNIO PARREIRAS
ILHA DA BOA VIAGEM

6. As unidades serão entregues conforme memorial
descritivo de acabamentos do empreendimento.
CORCOVADO

GARAGEM EM BOX PRIVATIVO PARA COBERTURA

B O U T I Q U E A M E N I T I E S A V I DA .
*

O LAZ ULI é superl at i vo s emp re, e não p od er ia d eixar d e s er na hora m a i s i m p orta n te d a su a
ex p eri ên c i a. E m n o ssa Bou tiqu e, você p od e imp r imir o s eu jeit o e se u li fe style n o p roj e to d o se u
a p art amen t o c o m vári a s melhor ias :

• C or tina d e Vid ro com nivel a m e n to d e va ra n d a
• C ar regad or d e Veícu lo Elét ri c o exc lu si vo p a ra
s u a u nid ad e
• Kit Mod er nid ad e:
• Fe c hadur a e le t rônic a
• Tr itur ador de alime ntos n a c o z i n h a
• C ab e am e nt o lóg ic o e s t r ut u r a d o c o m
rote adore s MES H e m b ut id o s n o t e t o

• Lib erd ad e d e ju nção d e ap a rta m e n tos
• Entrega d o Meu Jeito: s em reve sti m e n tos,
s em b ancas e s em acabame n tos

*Ven di do s sep ar ad amente. **Su jeito à ap rovação d a s a u tori d a d e s m u n i c i p a i s

.

REALIZ AÇÃO

ES TRUTUR AÇÃO FINANCEIRA

VENDAS

Todos oa projetos, plantas, imagens e ilustrações poderão ser alterados nas dimensões, especificações, programas e texturas. Decoração, equipamentos, mobiliário e paisagismo são apenas sugestões, não fazendo parte das obrigações de entrega do imóvel. Fotos meramente ilustrativas. Os dados técnicos relacionados também poderão sofrer adaptações de
acordo com eventuais exigências dos órgãos públicos existentes. Memorial prenotado no cartório do 2 ofício de Niterói - RJ de Registro de Imoveis e Notas, sob n. 114280 e matrícula n 2211. Engenheiro Responsável: Luciana da Cruz Coimbra - CREA: 2013126788 Projeto de Desenvolvimento Arquitetônico: Massena & Monerat e A+P Arquitetura.

