
Clique nos links abaixo
e saiba mais sobre a operação 
do Hospital e Centro Clínico 
Lifeday Litoral Norte.
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Como surgiu a ideia de montar 
um projeto da área hospitalar 
na região?
 Confira aqui

Quais são as inspirações e 
diferenciais do projeto 
arquitetônico?
  Confira aqui

Qual é a estrutura do Hospital 
e do Centro Clínico LifeDay?
 Confira aqui

Como funcionará o Centro 
Cirúrgico do Hospital LifeDay? 
 Confira aqui

Qual é a estrutuQual é a estrutura do Centro 
de Diagnóstico e Tratamento 
que compõe o complexo?
 Confira aqui

O Hospital LifeDay será 
conveniado a operadoras de 
saúde?  
  Confira aqui

Como funcionará o pronto 
atendimento adulto e 
pediátrico do Hospital 
LifeDay? 
 Confira aqui

CComo funcionará a internação 
de pacientes no Hospital 
LifeDay?  
 Confira aqui

Quais os diferenciais do 
Hospital e Centro Clínico 
LifeDay?  
  Confira aqui

O LifeDay oferecerá serviços 
para os condôminos?  
 Confira aqui

Perspectiva ilustrada da fachada

Perspectiva ilustrada de clínica médica

Todas as imagens, perspectivas e plantas são meramente ilustrativas. Áreas 
condominiais entregues mobiliadas. Possíveis alterações de projeto serão 
executadas de acordo com o memorial descritivo do empreendimento, que 
prevalecerá em caso de divergência com qualquer outro material ou 
informação. O projeto estrutural pode sofrer alterações conforme necessidade. 
O paisagismo apresentado nas perspectivas é uma sugestão e apresenta 
plantas em porte adulto, a ser atingido após a entrega do mesmo. Todos os 
serviçosserviços de saúde e gestão hospitalar serão de responsabilidade da Seferin e 
Coelho Ltda., bem como todas as informações constantes neste material 
referentes à própria empresa, a gestão hospitalar e gestão de serviços, 
inclusive por pay-per-use, e a empresa LifeDay. Responsável técnico pelo 
Hospital e Centro Clínico LifeDay – Dr. Rodney Zinn de Carvalho - Cremers 
25.200 - Cirurgia Geral e Endoscopia Digestiva. Incorporação registrada sob nº 
R1/1.153 – Cartório de Registro de Imóveis de Xangri-Lá - RS. Projeto 
arquitetônico e responsável técnico: Gustavo Seferin - CAUarquitetônico e responsável técnico: Gustavo Seferin - CAU A48373-7.

www.cclifeday.com.br

https://www.youtube.com/watch?v=xBs5C02wkkw&feature=youtu.be&t=33
https://www.youtube.com/watch?v=xBs5C02wkkw&feature=youtu.be&t=91
https://www.youtube.com/watch?v=xBs5C02wkkw&feature=youtu.be&t=175
https://www.youtube.com/watch?v=xBs5C02wkkw&feature=youtu.be&t=315
https://www.youtube.com/watch?v=xBs5C02wkkw&feature=youtu.be&t=390
https://www.youtube.com/watch?v=xBs5C02wkkw&feature=youtu.be&t=421
https://www.youtube.com/watch?v=xBs5C02wkkw&feature=youtu.be&t=435
https://www.youtube.com/watch?v=xBs5C02wkkw&feature=youtu.be&t=514
https://www.youtube.com/watch?v=xBs5C02wkkw&feature=youtu.be&t=561
https://www.youtube.com/watch?v=xBs5C02wkkw&feature=youtu.be&t=620
http://www.cclifeday.com.br

