


Quando você olha	

essas imagens a seguir...	


!

O que você enxerga???



RECREIO DOS BANDEIRANTES, POSTO 9 

COMPRAR AQUI É JOGAR DINHEIRO FORA! 



BARRA BONITA 

ISSO É MUITO LONGE!!! 



Pontal	

1970 e 2009



E o que você vê hoje	

nessa região?





Para onde é futuro do	

Rio de Janeiro?



• A urbanização	


• O progresso	


• O crescimento	


• A valorização	


• O investimento...	






Nasce um novo bairro



Um bairro planejado na região mais bonita 
do Recreio.	


Entre um mergulho no mar e o sossego da 
montanha.



MASTERPLAN



Seu lugar exclusivo	

na praia do Pontal



Reservamos um lugar especial para você aproveitar a vida de frente ao mar.



• 3,5Km de distância para o Beach Place 

• Transporte exclusivo, não precisa de carro para ir à praia 

(incluso no valor de condomínio)



Características do Empreendimento: 	


2 e 3 quartos com suíte • Unidades Garden  
Metragem: De 55m² a 82,06m²  

Coberturas: Coberturas de 143,50m² a 155,30m².

Todos esses itens, são da área de lazer do condomínio:  
Video Lounge, Sala de estudo, Home Office, Solarium, Sala de Jogos, Fitness Externo, Repouso da 

Sauna, Sauna a Vapor, SPA, Piscina Infantil, Piscina de 20M, Piscina Recreativa, Deck Molhado, 

Brinquedoteca, Apoio Festas, Lounge do Salão de Festas, Espaço Gourmet com churrasqueira e 

Forno de Pizza, Play Baby, Quadra Recreativa e Espaço Relax.



ÁREA DO TERRENO: 22.296,95m²	


NÚMERO DE BLOCOS: 07	


NÚMERO DE UNIDADES: 665 unidades, sendo 12 unidades tipo por pavimento + 8 unidades 

com dependência no último pavimento e 4 unidades sem dependência.	


NÚMERO DE PAVIMENTOS: Térreo + 8 pavimentos, sendo o último dependência da cobertura.	


NÚMERO DE ELEVADORES: 2 elevadores por edifício, sendo 1 PNE.	


TOTAL DE VAGAS: 721 vagas, sendo 551 cobertas e 170 descobertas.

Ficha Técnica





Exemplo de Plantas
• Térreo	


• 2 Quartos	


• 3 Quartos	


• Cobertura











A RJZ Cyrela é a regional fluminense da Cyrela Brazil Realty, uma 
incorporadora com 50 anos de história. Mais de 200 mil famílias optaram por 
morar, ou investir, em empreendimentos realizados pela companhia que preza 
pelo alto padrão de engenharia, solidez financeira e credibilidade. Por seus 
valores, realizações e trajetória inovadora, a Cyrela construiu um nome 
respeitado e tornou-se sinônimo de qualidade com 181 canteiros de obras em 
andamento em todo o país.	

Atualmente, emprega mais de 10.300 colaboradores diretos e investe 
constantemente em pessoas por meio da sua Universidade Corporativa e 
programas de responsabilidade social. Uma empresa que valoriza os bairros 
onde atua por meio de melhorias urbanas, cuida do meio ambiente ao praticar 
ações sustentáveis em seus empreendimentos e que, acima de tudo, melhora a 
vida das pessoas.


