
FAQ WELCOME 
Este material foi elaborado para facilitar o entendimento dos corretores em relação ao produto, 

estando sujeito a alterações. Procure sempre informações com nossa equipe, no caso de qualquer 
dúvida. 

 
 

1. Qual o endereço?  
Rua Ferreira Viana, 279 – Fica na parte alta da rua. Excelente vista e sol. 
 

2. Qual o bairro deste endereço?  
R: Petrópolis 
 

3. Quais as facilidades próximas ao empreendimento que tem destaque?  Como é o 
acesso a colégios (aqui pode ser colégio, universidade, ou outros pontos que sejam 
relevantes no perfil do produto)?  
 

R: Defronte à churrascaria barranco, duas quadras para dentro Próximo ao Colégio Santa Inês, 
ao Zaffari da rua carazinho. Fica há duas quadras da sede Petrópolis do Grêmio Náutico União 
e da av. Protásio Alves, onde tem comércio de conveniências como farmácia, mercearia, 
lavanderia, etc. 
 

4. Quantos andares tem o prédio?  
R: subsolo + térreo + 10 andares 
Vagas no subsolo e térreo.  
 

5. Qual orientação Solar das unidades? 
R: Olhando o prédio da frente para os fundos, à esquerda (apto. Final 02) tem o sol da manhã 
até o meio dia, à direita (final 01) tem o sol do meio dia até à tarde. 
Todos têm vistas ótimas!  
 
Final 01 a direita (ao lado do edifício alto) e o final 02 a esquerda (ao lado edifício baixo) de 
quem olha de frente para o terreno  
 

6. Quantos apartamentos por andar?  
R: São 2 apartamentos por andar – de frente a fundos 
 

7. Quantos apartamentos no total?  
R:  20 unidades – sendo dois Garden (2º pavimento) 
 

8. Que tipos de apartamentos e quais metragens e quais itens de destaque?  
R: GARDEN 
80m² e 76m² com possibilidade de piscina elevada.  
 
APTO TIPO: 
129m² e 130 m² privativos (o final 2 tem um espaço a mais para armário em frente ao lavabo)  
 
Todos apartamentos com: 
- 3 Dormitórios c/suíte máster; 
- Living com 37m² e janelões envidraçados;  
- Nos dormitórios, Janelas em PVC e vidros duplos para isolamento térmico e acústico; 
- Churrasqueira que pode estar virada para a cozinha ou para a sala; 



- Espera para Split na sala e dormitórios; 
- Medidores individuais de água e gás; 
- Vagas de estacionamento: Pode escolher    duas vagas combinadas com um depósito 
individual 
 

9. Quais os diferenciais do empreendimento? 
 
R: Dois elevadores revestidos em aço inox de última geração, Portaria Virtual, onde temos 
economia de pessoal e maior segurança; escada com proteção contra incêndio; 
Possibilidades de personalização: churrasqueira para sala ou cozinha, trocar dormitório x 
estar íntimo, colocar banheira na suíte, possibilidade de expandir a cozinha, eliminando o 
lavabo, a sala é entregue sem revestimentos o que permite personalizar forro e piso; 
arquiteto disponível na decisão dos usos dos espaços 
 

10. TEM A INFRAESTRUTURA?  
R: 
- Piscina adulta e infantil 
- Estrutura para Portaria Virtual ou presencial 
- Bicicletário 
- Fitness 
- Salão de Festas 
- Rooftop com Churrasqueira e pergolado.  
 

11. Tem apartamento decorado?  
R: Não 
 

12. Quais apartamentos estão ainda a venda? 
R: ver tabela do mês vigente 
 

13. QUANDO ENTREGA?   
R: Dez 23. 
 

14. É POSSÍVEL RECEBER decorado?  
R: Se houver interesse do comprador, a incorporadora pode dar o apoio de projeto e 
execução.  

15. ACEITA MEU IMÓVEL COMO DAÇÃO?  
R: Sim, até 30%, mas sujeito a avaliação. 
 

16. ACEITA FINANCIAMENTO? 
R: Sim. Podendo financiar 40% na entrega. 
 

17. HAVERÁ VAGAS PARA VISITANTES?  
R: Não há vagas para visitantes. 
 

18. QUAL SERÁ O VALOR ESTIMADO DO CONDOMÍNIO?  
R: em torno de R$ 900,00/R$ 1.000,00 
 

19. TEM DESCONTO COMPRANDO À VISTA? 
R: 8% à vista. 
 

20. Qual o fluxo da tabela?  
R:  ATO 30% + Mensais (18x) + 2 reforços (6º e 12º mês) + 40% 



 

21. Tem tomada para carro elétrico? 

R: Prédio está preparado para receber tomada de carro elétrico. –  quadros elétricos vão ficar 
preparados.  

 
22. A piscina é aquecida? 

R: Piscina já tem uma área pre designada para futuramente colocarem uma bomba de calor 

23. Posso comprar vaga extra? 
R: Sim, Valor da vaga extra: R$ 65.000,00.  
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