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AO LEITOR

EXPEDIENTE

Caros leitores,

Desde a inauguração da 
nossa empresa em junho de 
2012, procuramos proporcionar 
um atendimento de qualidade, 
primando pela honestidade e 
ética, buscando sempre apoiar 
nossos clientes em suas necessi-
dades e projetos.

Esta revista é um sonho 
antigo de produzir um veículo 
de comunicação cujo conteúdo 
possibilite informações pertinentes aos inte-
resses de nosso público alvo, entretenimento 
e abordagem a temas diversos, relacionados 
aos objetivos da empresa e ao interesse do 
público em geral, como por exemplo, escla-
recimentos sobre financiamento imobiliário, 
entrevistas, anúncios e classificados de al-
guns imóveis com foto e valor disponível.

Visão: ser uma empresa líder em ven-
das, com qualidade no atendimento.

Missão: atender as necessidades de seu 
público alvo com ética e honestidade.

Valores: qualidade, competência, se-
riedade, ética, profissionalismo, excelência.

EMPRESA RESPONSÁVEL:
Cavalleiro Imóveis Eireli ME
CNPJ: 17.043.810/0001-28 | CJ6401/0

DIRETOR EXECUTIVO:
Flávio Cavalleiro Frohnknecht

DIRETORA COMERCIAL:
Daniele Coyunji Frohnknecht

COLABORADORES:
Izabel Oliveira e Wal Fraga

DIAGRAMAÇÃO E DIREÇÃO DE ARTE:
Luiz Jordão

DIREÇÃO DE CRIAÇÃO:
Moisés Fortes

IMPRESSÃO:
Gráfica O Lance

ENTREVISTA

CAPA

CAIXA AQUI

FINANCIAMENTO

DECORAÇÃO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
LOURIVAL CASULA

MERCADO IMOBILIÁRIO
CRESCE EM MARICÁ

POR QUE MORAR
EM MARICÁ?

COMO FUNCIONA O SERVIÇO DE
CORRESPONDENTE
CAIXA ECONÔMICA

AGORA FICOU FÁCIL COMPRAR
O SEU IMÓVEL

O QUE VOCÊ PROCURA?
UMA CASA OU UM LAR?
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Flávio Cavalleiro Frohnknecht
& Daniele Coyunji  Frohnknecht

Revista Casa Cavalleiro

(21) 2634-2886 (21) 7870-9813 Centro Empresarial Costa do Sol, Av. Francisco Sabino
da Costa 169, Sala 310 - Centro - Maricá - RJ  |  www.cavalleiroimoveis.com.br

• Os valores dos imóveis publicados nesta revista, podem ser alterados sem aviso prévio.
•• Os imóveis publicados podem ser vendidos a qualquer momento.
••• A Revista Cavalleiro Imóveis não se responsabiliza pelos comentários de entrevistados e colunistas.
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“

U M A  C I DA D E  E M  CO N S TA N T E

Grandes empresas buscam o mercado 
de Maricá  para fazer investimentos 

Desde que assumiu a pasta de Secretário de 

Desenvolvimento Econômico de Maricá, a 

agenda do advogado Lourival Casula vive 

cheia. Isso por causa de empresas que querem investir 

no município. “Maricá é uma cidade promissora em 

desenvolvimento e o potencial dela já chegou longe. 

Não é à toa que as pessoas não param de nos procu-

rar”, diz . Ele conta que a cidade está se preparando 

para o que o desenvolvimento oferece, inclusive com 

o equilíbrio social, já que a expectativa é que  receba 

novos moradores com grande poder aquisitivo. Por 

isso, o trabalho de construir uma cidade do futuro está 

só começando. 

Como a cidade está se preparando para os 
impactos do Comperj?  

Maricá está sendo preparada para grandes 

investimentos em infraestrurura e nas mais varia-

das áreas, como transporte, segurança, saneamento, 

aeroporto, porto, prevenção de acidentes e incêndios. 

Hoje trabalhamos numa frente de mais de 30 projetos 

somente nessa área. 

O que a cidade pode esperar em termos de 
desenvolvimento?  

Grandes empresas já estão instaladas aqui 

e outras tantas buscam o mercado de Maricá para 

investir. Haverá  uma transformação sócio-econômica. 

No setor imobiliário já temos grandes nomes como 

Alphaville, Cirella, Condomínio Golf, no Espraiado e o 

Rio Hilston, um empreendimento árabe, onde as ven-

das só acontecem no exterior. Esses condomínios são 

como minis-cidades. Não tem jeito, Maricá é a bola da 

vez, não tem como voltar, só vamos avançar. 

Como garantir essas ofertas de emprego para 
quem mora em Maricá? 

Investindo na qualificação de quem mora aqui. 

DESENVOLVIMENTO

▶ EN T R E V ISTA COM SECR ETÁ R IO M U N ICI PA L DE 

DESEN VOLV I M EN TO ECONÔM ICO  –   LOU R I VA L C A SU L A 

Na área de ensino técnico, a Prefeitura está fazendo 

uma parceria com o Instituto Federal Fluminen-

se (IFF) e construindo depois de Ubatiba a escola 

técnica, onde centenas de jovens receberão ensino 

especializado e qualificado. Já no ensino superior, 

também terá um convênio com  a Universidade Es-

tadual do Rio de Janeiro (Uerj) para implantação de 

um pólo na cidade que vai oferecer graduação em 

diversas áreas.  

É muita transformação em pouco tempo. 
Como isso está sendo pensado? 

É a primeira vez que se pensa e realiza essa 

abertura econômica em Maricá, mas também exis-

te a preocupação do equilíbrio social. A cidade está 

recebendo pessoas com alto padrão aquisitivo e 

estamos pensando nisso, por isso as obras pesadas 

em infraestrutura. Até o final deste ano, o municí-

pio vai receber mais de 100 km de asfalto. Também 

estamos participando do programa Minha Casa, 

Minha Vida. São 3 mil famílias carentes que irão 

receber um lar decente para morar. As obras estão 

bem aceleradas em Inoã e Itaipuaçu. 

Já se tem uma ideia de quantos empregos 
serão gerados com esses investimentos? 

Podemos dizer que serão milhares. Só com o 

porto, em Jaconé, cerca de 12 mil diretos e indiretos. 

Aliás, houve alguns entraves burocráticos 
para conseguir a licença para as obras do Porto 
de Jaconé.Quando esse empreendimento deve ser 
licenciado? 

Até o final do ano, o Porto já terá a licença e as 

obras iniciarão a todo vapor. A população só tem a 

ganhar, afinal será o maior desse segmento na América 

Latina. A região de Jaconé vai se transformar em um 

dos maiores complexos industriais navais do Brasil.

“A cidade está 
recebendo 
pessoas com 
alto padrão 
aquisitivo 
e estamos 
pensando 
nisso, por 
isso as obras 
pesadas em 
infraestrutura. 
Até o final 
deste ano, o 
município vai 
receber mais 
de 100 km de 
asfalto.” 
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Cercada por mar, montanhas e lagoas, 

Maricá é sem dúvida um dos municípios 

mais bonitos e agradáveis da região. Além 

disso está próximo dos grandes centros urbanos 

como Rio de Janeiro. Em pouco mais de 3 anos, a 

cidade já se abriu a grandes investidores e hoje é 

vista como um dos melhores municípios da região 

limítrofe ao Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro Comperj, para aquisição de imóveis, fato 

que vem atraindo um grande número de pessoas 

interessadas, inclusive, em estabelecer residência 

nesta cidade. Gente como a família da arquiteta e 

urbanista mineira Izabella Sobral, cliente da Ca-

valleiro Imóveis. Seu esposo trabalha no Comperj 

há um ano e meio e recentemente tomaram a de-

cisão de se mudar de Minas Gerais para o Estado 

do Rio de Janeiro. Desde então, eles passaram por 

várias cidades em busca do lugar ideal.

“Em quinze dias, visitei cidades de Macaé 

a Niterói. E ao chegar a Maricá foi impossível não 

me apaixonar pelas belezas naturais: lindíssimas 

lagoas, falésias, restingas, uma praia com ares de 

deserta, e um céu maravilhosamente azul e gran-

de! Contudo, o fator decisivo foi a cidade estar inse-

rida num contexto profissional bastante promissor, 

principalmente na área de construção civil. Além 

disso, a proximidade com o Rio de Janeiro, e o fato-

de ser uma cidade com “cara de interior” pesaram 

na decisão. Uma cidade tranquila, ainda com pou-

ca ocupação urbana, onde podemos passear e res-

pirar ar puro! Enfim! Passados uns meses, alguns 

bons amigos que fiz e ótimos contatos profissio-

nais só tenho a agradecer a acolhida desta linda ci-

dade, que agora se tornou também, meu Paraíso.” 

MERCADO IMOBILIÁRIO
CRESCE EM MARICÁ

▶ C A P A

O aquecimento do mercado está provocando uma busca frenética por imóveis.
Os principais atrativos são a tranquilidade e proximidade com grandes centros urbanos. 

“Eu invisto em Maricá”

O aquecimento do 

mercado imobiliário 

está absorvendo cada 

vez mais mão de obra 

local e construtores 

se dedicam 

exclusivamente ao 

mercado interno. 

Como é o caso do construtor Clovismar Corrêa Rui, 
36 anos, parceiro da Cavalleiro Imóveis. Clovis, como é 
conhecido atua há mais de 20 anos nesse ramo, deixou o 
mercado de Niterói e a 3 resolveu se dedicar exclusivamente 
à Maricá. Ele conta que suas expectativas foram superadas. 
Hoje constrói casas para famílias que buscam a casa própria 
e também para investidores que apostam suas fichas no 
mercado imobiliário da cidade.

Atualmente, o construtor trabalha simultaneamente 
em 9 obras por diversos bairros da cidade, como Flamengo, 
Condado, Piquete, São José e outros. Houve um tempo 
que ainda aceitava trabalhos fora da cidade, mas hoje a 
realidade é outra. “O aquecimento do nosso mercado interno 
absorveu toda minha mão de obra. Hoje não tenho mais como 
administrar obras em outros municípios. Como acompanho 

todas as etapas da construção, 
fica difícil sair da cidade”.

Para ter a satisfação dos 
clientes, ele mantém equipes 
especializadas em telhado e na 
parte de gesso e, ainda oferece 
o pós-obra. Uma espécie de 
manutenção, caso o cliente 
deseje retocar algum detalhe 
depois da entrega da obra. 
“Acho que esse é um jeito 
responsável da relação da empresa com o cliente. Não se pode 
esquecer que trabalhamos com sonhos de uma vida inteira. O 
cliente tem que estar satisfeito. Esse também é o marketing do 
negócio”, conclui Clovis. 

“Há nove meses, decidi-

mos, em família, nos mudar 

de Minas Gerais para a região 

do Rio de Janeiro, pela proxi-

midade com o COMPERJ, lo-

cal onde meu esposo trabalha 

há um ano e meio. Começou, 

então, uma verdadeira odis-

seia para achar o lugar ideal!

Em quinze dias, visitei 

cidades de Macaé a Niterói. 

E ao chegar a Maricá, foi 

impossível não me apaixo-

nar pelas belezas naturais: 

lindíssimas lagoas, falésias, 

restingas, uma praia com ares 

de deserta, e um céu mara-

vilhosamente azul e grande! 

Contudo, o fator decisivo foi 

a cidade estar inserida num 

contexto profissional bastante 

promissor, principalmente 

na área de construção Civil. 

Alem disso, a proximidade 

com o Rio de Janeiro e uma 

cidade com “cara de interior” 

pesaram na decisão. Uma 

cidade tranquila, ainda 

com pouca ocupação urba-

na, onde podemos passear 

e respirar ar puro! Enfim! 

Passados uns meses, alguns 

bons amigos que fiz e ótimos 

contatos profissionais, só 

tenho a agradecer a acolhi-

da desta linda cidade, que 

agora se tornou também, meu 

Paraíso!”

Executivos que trabalham
na área do Comperj escolhem 
Maricá para morar 

Cliente
Satisfeita

Izabella Sobral, arquiteta e 

urbanista mineira,ex- presidente do 

IAB (Instituto dos Arquitetos do Brasil 

– Núcleo Poços de Caldas) graduada 

pela PUC MG em 2004.

Já é visível a expansão do mercado imo-

biliário em Maricá. Esse aquecimento in-

tensificou-se  com a duplicação da Rodo-

via Amaral Peixoto- RJ 106, e se perpetua com 

a chegada do Polo Petroquímico do Estado 

do Rio de Janeiro (Comperj), localizado na vi-

zinha Itaboraí, e que tem reflexos diretos em 

Maricá e outras cidades do entorno. O fato é 

que cada vez mais pessoas procuram casas e 

terrenos para morar no município.

Com 10 anos de experiência no setor, 

o empresário Flávio Cavalleiro, 35 anos, da 

Cavalleiro Imóveis,  concorda que o Comperj 

ajudou a fortalecer essa expansão. “Além dis-

so, os preços das casas em Maricá ainda são 

mais atrativos se comparados a Niterói e Rio 

de Janeiro e, claro que a tranquilidade daqui 

atrai, principalmente, quem tem filhos. A 

proximidade com grandes cidades também é 

um ponto a favor” disse Flávio.

Com o mercado cada vez mais compe-

titivo, a Cavalleiro Imóveis investe na equipe 

de corretores oferecendo treinamento, pales-

tras e tudo que possa incentivá-los a buscar 

bons resultados. O atendimento diferenciado 

também conquista quem deseja realizar o so-

nho da casa própria. 

Por que morar
em Maricá?
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Depois da aprovação do crédito, a CAIXA fará a 
avaliação técnica de engenharia e jurídica do imóvel 
que o cliente escolheu. Isso é feito para a segurança 
do cliente. Portanto, podem ser solicitados outros 
documentos do imóvel e dos vendedores.

Após a aprovação do processo, a CAIXA agendará 
a assinatura do contrato. Com o contrato assinado, 
o cliente deve registrá-lo no Cartório de Registro 
de Imóveis. Depois de registrado, o mesmo deve 
ser entregue na CAIXA para que o dinheiro seja 
liberado na conta do vendedor.

O cliente tem todo o acompanhamento do processo 
pelo gerente de financiamento da Cavalleiro Imóveis. 
É mais fácil do que você possa imaginar!!!

Veja como ficou fácil
financiar sua casa nova

▶ F I N A N C I A M E N T O

A Cavalleiro Imóveis firmou par-
ceria de trabalho com a Caixa 
Econômica Federal. O acordo 

permite que a empresa efetue servi-
ços de “CORRESPONDENTE IMO-
BILIÁRIO CAIXA AQUI”, proporcio-
nando aos clientes mais comodidade 
e agilidade no processo de aquisição 
de imóveis via financiamento, que 
pode ser aprovado com muito mais 
rapidez dentro da própria loja Caval-
leiro. Essa parceria é resultado do en-
gajamento de toda a equipe Cavallei-
ro Imóveis para realizar um trabalho 
sério, com disciplina, transparência e 
sempre cumprindo os devidos pra-
zos, tanto para com os clientes quan-
to para com seus fornecedores.

Acesse o Simulador da Caixa, através do site
www.cavalleiroimoveis.com.br de forma rápida 
e prática, e escolha, dentro das opções de 
financiamento oferecidas, a que melhor atende as 
suas necessidades. Simule o valor do imóvel, prazo e 
prestação, dando o primeiro passo para a realização 
do sonho da sua casa própria.

Após simular seu financiamento, separe os 
documentos necessários para aprovar o crédito 
na CAIXA. O cadastro de pessoa física deve estar 
regular, e as cópias e originais dos documentos 
deverão ser entregues ao nosso Gerente de 
Financiamento para conferência.

Na própria loja da Cavalleiro Imóveis, o cliente pode 
ter o seu crédito da CAIXA aprovado, gerando sua carta 
de crédito. O cliente poderá ainda, utilizar os recursos 
do FGTS como pagamento de parte do valor do imóvel.

1

2

3

4

5

6

Veja alguns passos para aprovação de crédito:

w w w. c a v a l l e i r o i m o v e i s . c o m . b r

Ser um correspondente da Caixa Econômica sig-

nifica que a imobiliária está ligada ao programa 

CAIXA AQUI, um sistema online da Caixa. A ope-

ração facilita muito a vida de quem procura um imóvel.

Segundo Flávio, o processo era mais lento, hoje 

com a implantação do sistema CAIXA AQUI esse proces-

so está mais acelerado. Na hora de procurar um imóvel, 

fique atento as taxas de juros e procure uma imobiliária 

com credibilidade no mercado. Para isso, pense na co-

modidade dos serviços que a empresa oferece.

Essa parceria com a Caixa Econômica Federal é 

resultado do engajamento de toda a equipe Cavallei-

Saiba mais como funciona
o servico de correspondente 
imobiliário da Caixa Econômica
A Cavalleiro Imóveis é uma das poucas imobiliárias 
correspondente da Caixa Econômica Federal em Maricá.

▶ C A I X A  A Q U I

ro Imóveis para realizar 

um trabalho sério, com 

disciplina, transparên-

cia e sempre cumprindo 

os devidos prazos, tan-

to para com os clientes 

quanto para com seus fornecedores.

Para a gerente de financiamento, da Cavalleiro 

Imóveis Wal Fraga, 35 anos, o trâmite para adquirir 

um imóvel ficou bem mais fácil. “O mais importante 

é que o cliente tem todo o atendimento em um só 

local”, afirmou Wal.
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12 13COMPRA & VENDA Essas e outras ofertas no site:

www.cavalleiroimoveis.com.br

CASA DUPLEX NO FLAMENGO
CONDOMÍNIO

Magnífica casa, com lindo projeto arquitetônico, visual 
maravilhoso, tudo de primeiríssima!! Possui 3 quartos (sendo 
duas suítes com closet, uma delas com banheira de hidro dupla), 
linda  cozinha com churrasqueira, salão com visual deslumbrante, 
varanda e garagem para 2 carros. Parte externa uma piscina com 
deck em madeira e cascata de vidro, churrasqueira, banheiro, 
quartinho, tudo com vista espetacular!

Casa para pessoas muito exigentes! 

Área Total
400 m²

Área Construída
250 m²

3 Quartos
4 Banheiros
2 Vagas na
   Garagem

Banheiro externo
Churrasqueira
Piscina
Ar condicionado

Condomínio com:
Churrasqueira
Salão de Festas
Salão de Jogos
Campo de Futebol
Quadra Polivalente
Quadra de Voley

R$ 700.000,00

Ref: CA394

O que você procura?
Uma casa ou um lar?

Quando pensamos em adquirir a casa própria, a casa dos 

sonhos, pensamos primeiramente, em um imóvel com boa 

estrutura, construído com material de qualidade, espaço, área 

de lazer, próximo a escola, mercado, trabalho e com segurança. Mas 

qual a diferença de comprar uma casa e construir um lar?

Para que nos sintamos em um lar, devemos procurar um local 

que seja agradável aos nossos olhos, seguro, e, o mais importante, que 

satisfaça as necessidades de toda a família. Encontrar a casa é mais 

fácil do que construir um lar, pois as pessoas se esquecem que, além 

do espaço físico, deve existir ambiência, ou seja, local organizado e que 

propicie conforto não apenas estético, mas psicológico. Para isso po-

demos contar com o auxílio de uma boa decoração. É essencial saber 

usar as cores para tornar o ambiente harmonioso.

Comecemos pelos quartos. Estes devem possuir uma decoração 

aconchegante, pois é o local onde o descanso nos prepara para retomar 

a jornada do dia a dia.  Cores frias em algumas paredes ou objetos de de-

coração e fotos que lembrem momentos felizes são meios facilitadores.

A sala deve estimular a comunicação entre a família e as 

visitas. Use cores fortes como o vermelho e o laranja equilibradas 

com as frias como azul e verde. Além disso, um sofá confortável, 

almofadas coloridas, objetos variados como lembranças de viagens 

tornam o ambiente bem agradável.

A cozinha 

deve ser prática e, os 

utensílios estarem 

ao alcance. As cores 

também estimulam 

quem vai preparar 

os alimentos, por 

isso, mais uma vez 

temos a combinação do vermelho, laranja com o acréscimo do amare-

lo. Essas cores são vibrantes e tornam o ambiente moderno Devemos 

dedicar uma atenção especial para esse cômodo da casa. Isso porque, 

geralmente, nas reuniões com os amigos, a cozinha acaba sendo o local 

de bate papo enquanto se prepara o alimento. Casas com balcão ameri-

cano ou cozinha americana facilitam essa integração.

Essas são algumas dicas, porém o mais importante é manter o 

equilíbrio entre os ambientes, para que não se tenha espaços muito ex-

citantes ou muito relaxantes, por isso, a combinação e mistura de cores 

deve ser muito bem pensada. Hoje, temos uma grande variedade de 

cores texturizadas. Depois de combinar tudo direitinho e escolher seus 

objetos com o carinho que a sua casa merece, relaxe e fique à vontade 

no seu lar, afinal nada como chegar num ambiente acolhedor após um 

longo dia de trabalho.

▶ D a n i e l e  C o y u n j i
CASA DUPLEX UBATIBA
CONDOMÍNIO PEDRA VERDE

Construção nova de extrema qualidade e bom gosto, voltada para 
a valorização do convívio com a natureza e acompanhada de lindo 
projeto paisagístico. Casa duplex de 240 m2 com 4 suítes grandes e 
enorme Área Gourmet anexa, toda construída sobre
pilares e lajes de piso em lindo terreno plano de 1.010 m2 gramado e 
com paisagismo de primeiro nível. Toda a extensão social é coberta 
por porcelanato grande (60x60) de 1ª qualidade. A parte social,
quartos e banheiros possuem lindo acabamento em gesso com 
rebaixamentos e sancas.

Área Total
1009 m²

Área Construída
240,2 m²

4 Quartos
4 Banheiros
4 Vagas na
   Garagem

Piso Frio
Janelas em Blindex
Água da Cedae

Suíte com:
Ar Condicionado
Janelas de Alumínio
Armários Embutidos
Piso Frio
Chuveiro Elétrico
Sacada

R$ 890.000,00

Ref: CA342
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368m²;
3 Quartos;
2 Banheiros;
Garagem;

68m²;
2 Quartos;
1 Banheiro;
Garagem;

180m²;
3 Quartos;
4 Banheiros;
Garagem;

190m²;
3 Quartos;
3 Banheiros;
Garagem;

160m²;
3 Quartos;
3 Banheiros;
Garagem;

155m²;
3 Quartos;
3 Banheiros;
Garagem;

65m²;
2 Quartos;
1 Banheiro;
Garagem;

250m²;
3 Quartos;
3 Banheiros;
Garagem;

516m²;
6 Quartos;
7 Banheiros;
Garagem;

61m²;
2 Quartos;
1 Banheiro;
Garagem;

200m²;
4 Quartos;
3 Banheiros;
Garagem;

96m²;
3 Quartos;
2 Banheiros;
Garagem;

200m²;
4 Quartos;
3 Banheiros;
Garagem;

284m²;
3 Quartos;
4 Banheiros;
Garagem;

61,14m²;
2 Quartos;
1 Banheiro;
Garagem;

378m²;
3 Quartos;
2 Banheiros;
Garagem;

Quarto de 
empregada;
Churrasqueira;
Piscina;

Piso Frio;
Janelas
em blindex;
Água de poço;

Condomínio 
com segurança 
24h e Parque 
aquático;

Janelas
de madeira;
Churrasqueira;
Piscina;

Sala com
2 ambientes
Varanda 88m²;
Piscina;

Quarto de 
empregada;
Casa em
condomínio;

Piso Frio;
Janelas
em madeira;
Água de poço;

3 andares;
Varandão com
churrasqueira;
Escritório

Quarto de 
empregada;
Piscina;
Churrasqueira;

Playground;
Churrasqueira;
Janelas em 
blindex;

Condomínio 
com piscina,
churrasqueira,
salão de jogos;

Piso Frio;
Janelas
em madeira;
Água de poço;

Churrasqueira;
Janelas
de madeira;
Piso frio;

Quarto de 
empregada;
Casa em
condomínio;

Varanda;
Janelas em 
alumínio;

Janelas de 
madeira;
Piso frio;

CASA NO CONDADO, MARICÁ - RJ

CASA EM SÃO JOSÉ, MARICÁ - RJ

COND. GAN EDEN, MARICÁ - RJ

CASA NO CENTRO, MARICÁ - RJ

CASA EM BAMBUÍ, MARICÁ - RJ

CASA NO FLAMENGO, MARICÁ - RJ

CASA NO CAXITO, MARICÁ - RJ

CASA NO BOQUEIRÃO, MARICÁ - RJ

CASA EM SÃO JOSÉ, MARICÁ - RJ

APTO NO PQ. DA CIDADE, MARICÁ - RJ

COND. BOSQUE DE ITAPEBA, MARICÁ - RJ

CASA NO PARQUE NANCI, MARICÁ - RJ

CASA EM CORDEIRINHO, MARICÁ - RJ

CASA NO FLAMENGO, MARICÁ - RJ

APTO NO FLAMENGO, MARICÁ - RJ

CASA NO CENTRO, MARICÁ - RJ

R$ 540.000,00

R$ 145.000,00

R$ 490.000,00

R$ 275.000,00

R$ 295.000,00

R$ 350.000,00

R$ 135.000,00

R$ 300.000,00

R$ 450.000,00

R$ 230.000,00

R$ 350.000,00

R$ 185.000,00

R$ 360.000,00

R$ 475.000,00

R$ 175.000,00

R$ 270.000,00

COMPRA & VENDA Essas e outras ofertas no site:
www.cavalleiroimoveis.com.br

Ref: CA65 Ref: CA103

Ref: CA130

Ref: CA217

Ref: CA250 Ref: CA271 Ref: CA280 Ref: AP295

Ref: CA224 Ref: AP227 Ref: CA229

Ref: CA145 Ref: CA144 Ref: CA207

Ref: CA129Ref: CA96

COMPRA & VENDA Essas e outras ofertas no site:
www.cavalleiroimoveis.com.br

CASA DUPLEX EM INOÃ
COND. VALE DAS ORQUÍDEAS

Magnífica casa, tudo de primeiríssima, em condomínio ao lado do 
Alphaville, de frente para o Shopping Inoã, local valorizadíssimo. 
Com 3 dormitórios, sendo 3 suites, 1 lavabo, 1 banheiro na área 
externa, 1 sala, 1 cozinha, 1 vaga de garagem. Suite master com 
closet , banheiro com hidromassagem, quarto com sacada, cozinha 
planejada com despensa e copa toda em vidro inclusive teto. Sala 
super ampla toda em portas de blindex com acesso a área de lazer. 
Acabamento fino ,  porcelanato tudo de primeira . Jardim interno e 
externo com lindo paisagismo. 

Área Total
747 m²

Área Construída
300 m²

3 Quartos
5 Banheiros
1 Vaga na
   Garagem

Aquecimento a Gás
Porcelanato
Janelas em Blindex
Campo de Futebol

Condomínio com:
Piscina
Churrasqueira
Campo de Futebol
Parquinho Infantil
Segurança 24 horas
Portão Automático

R$ 600.000,00

Ref: CA413
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