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Casa própria:
FGTS e taxas de
juros menores

Novo bairro
planejado chega
a Piabetá

2
Riooito investe em Piabetá

Mantenha a cidade limpa. Não jogue papel em vias públicas

n A Riooito Incorporações é uma empresa especializada

3

em construções pelo segmento econômico com um his
tórico de sucesso no Rio e em São Paulo. No Rio de Janei
ro, a Região Serrana foi o local escolhido para lançar qua
tro empreendimentos, três pelo antigo programa Minha
Casa, Minha Vida, hoje Casa Verde e Amarela, e um de
médio padrão em parceria com uma empresa tradicional
da região. Com um olhar artesanal e sustentável para os
condomínios e com uma forte preocupação em ofere
cer produtos de qualidade a um valor acessível, a Riooito
consolida a sua marca, ganhando o reconhecimento de
clientes e do próprio mercado imobiliário. E mesmo em
tempos ainda delicados por conta da pandemia do coro
navírus, a empresa decidiu não adiar o cronograma para
o ano e direciona todo o seu potencial para Piabetá, com
o lançamento de um ousado bairro planejado.

CONHEÇA AS REALIZAÇÕES DA RIOOITO
PETRÓPOLIS
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CENÁRIO DOS
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Lançamento 2016
240 unidades
Entrega 2018

Lançamento 2017
672 unidades
Obras avançadas

2016

2017
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Lançamento 2018
76 unidades
Obras avançadas

2018

Lançamento 2019
200 unidades
Obras a iniciar

2019
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Realize o sonho da casa própria
n O sonho de ter a casa própria

não ter outro financiamento pelo

nunca esteve tão perto de ser rea

SFH (Sistema Financeiro da Habi

lizado. Isto porque com as taxas

tação) no país e não ser proprietá

de juros mais baixas da história e

rio de outro imóvel residencial no

com as linhas de financiamento

município onde mora ou trabalha.

como o programa Casa Verde e

Quem compra um imóvel com a

Amarela, as famílias conquistaram

Riooito conta com atendimento

o poder de comprar um imóvel na

especializado da Credoito, cor

planta. E sabia que, durante a obra,

respondente bancária da Caixa,

as prestações são bem reduzidas?

que oferece todo o suporte para

Além disso, quando o imóvel es

um financiamento rápido e se

tiver pronto com você morando

guro. E em tempos de pande

a prestação poderá ser igual ao

mia, a compra da casa própria e

até menor que o valor do aluguel.

da familiar bruta deve ser de até

ciamento para diminuir o valor

o processo de crédito imobiliário

Para quem pretende financiar um

R$ 1.800. O prazo de pagamento

das prestações ou abater o saldo

podem ser feitos online, sem a

imóvel pelo segmento econômi

pode chegar a 30 anos.

devedor. A dica de especialistas é

necessidade de sair de casa. Já

co, uma das vantagens são as ta

Outro aliado importante é o FGTS

usar o dinheiro do fundo para aba

para os clientes que não abrem

xas de juros (4,5% ao ano), mais a

(Fundo de Garantia do Tempo de

ter o saldo devedor, mantendo o

mão da visita presencial, agora

correção da TR (Taxa Referencial).

Serviço). Ele pode ser usado para

valor da prestação e diminuindo o

liberada pelas autoridades, é im

Dependendo da faixa salarial da

pagar parte ou todo o valor da

prazo de financiamento. Para usar

portante destacar que seguimos

família, o comprador terá direito ao

entrada de um imóvel na plan

o FGTS é preciso ter, pelo menos,

todos os protocolos de seguran

subsídio (desconto) que pode che

ta. É possível também utilizar o

três anos de trabalho com carteira

ça em nossos escritórios e nos

gar a R$ 27.420. Neste caso, a ren

valor do recurso durante o finan

assinada sob o regime do fundo,

estandes de vendas.

Desenvolvimento e contato com a natureza
Veja outras facilidades

n Quem mora em Piabetá, bair

Praça de Piabetá, famosa por reunir

ro pertencente ao município de

famílias, esportistas e para passeios

Magé, sabe que a região tem óti

com pets. Já a Cachoeira Grande

•

ma infraestrutura de transportes

e o Poço das Mulatas são indica

Piabetá às Regiões Metropolitana

e de comércio, além de contar

dos para quem gosta de aventura.

e Serrana, além de acesso por

com atrações para os apaixona

Ainda no ritmo de emoção, há uma

dos pela natureza. Para as famílias

pista de decolagem de parapen

que ainda não conhecem e que

te e asa delta no bairro da Siméria,

estão procurando um novo lar,

com pouso na Vila de Fragoso. E

Piabetá pode ser o local ideal. De

para quem gosta de vida noturna,

fácil acesso, o bairro tem se de

lembrando que em época de pan

•
•

senvolvido cada vez mais, atrain

demia é importante evitar aglome

escola de idiomas e técnico

do novos moradores.

rações, as dicas são as casas de

O lugar oferece também diversas

shows Campo de Piabetá FC e a

opções de lazer. Uma delas é a

Cooperativa de Pau Grande.

•
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Transporte intermunicipal

com linhas que interligam

ferrovia (Supervia).
Rede de hospitais, postos 24

horas e postos de saúde da família
nos principais pontos do município.
Escolas da rede municipal,

estadual, privada, universidade,
profissionalizante.
Grande variedade de merca

dos, bancos e lojas.
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Piabetá ganha bairro planejado
com lazer, serviços e segurança
n Morar em um empreendimento

e para a região. Pensando em ofe

com infraestrutura de rede elé

recer um produto único em Piabe

trica, drenagem, esgoto, abaste

tá, a Riooito vai lançar o Recanto

cimento de água e asfalto, além

das Águas, primeiro condomínio

de segurança, lazer completo e

de um complexo que mudará o

serviços, traz conforto para quem

cenário do bairro.

mora e valorização para o imóvel

Sheila Ferreira, gerente de Ven
das da empresa, complementa
que o preço competitivo (a par

“Fizemos um estudo de campo e a receptividade dos moradores é mais uma prova da
demanda por moradias mais
modernas. Identificamos que
a pandemia fez aflorar o desejo de morar em casas e de ter
mais contato com áreas abertas. E o projeto atende perfeitamente a esse público, pois
teremos sete tipos de imóveis,
incluindo casas, além de salas
comerciais e um shopping”,
Mariliza Fontes Pereira,
diretora da Riooito.

tir de R$ 145 mil) e a prestação
durante o financiamento a partir
R$ 450 são mais fatores que en
cantaram os potenciais compra
dores. “Já temos várias pastas
com a documentação dos clien
tes aguardando o momento de
abrirmos as vendas do empreen
dimento. São pessoas da própria
região e de locais como Baixada
Fluminense e Guapimirim”, diz a
gerente. O condomínio Recanto
das Águas terá 379 unidades pelo
segmento econômico, lazer com
pleto e segurança, além de uma
Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE) que vai tratar as águas resi
duais de todo o complexo.

Escolha o seu imóvel

••
••
••
•

Casa de três quartos
Casa de dois quartos
Casa garden
Casa com sacada
Apartamento tipo
Apartamento garden (com quintal exclusivo)
Apartamento PNE (pessoas com necessidades especiais)

Recanto das Águas
Estrada Municipal Antônio Além Bergara, lote 3, Piabetá. Total de
unidades 379. Preços a partir de R$ 145 mil e prestações durante
o financiamento a partir de R$ 450. Portaria 24 horas, piscina,
quatro churrasqueiras, campo de areia, dois playgrounds, salão
de festas, espaço pet, mesa de jogos e bicicletários.

Qualidade, sustentabilidade e valores competitivos
A Riooito tem mais de 10 anos de experiência na construção de condomínios econômicos financiados pela Caixa. São
projetos que se destacam pela qualidade e pela sustentabilidade, além de valores competitivos para que mais famí
lias possam conquistar a casa própria. Os empreendimentos são desenvolvidos dentro de casa pela MDoito, braço de
projetos da empresa. Este é um grande diferencial, pois todos os detalhes são pensados por uma equipe liderada por arquitetos, unindo
bom gosto e práticas sustentáveis. São mais de três milhões de metros quadrados construídos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Conheça
a empresa em www.riooito.com.br e acompanhe as novidades pelas redes sociais (Instagram @riooitoincorporacoes e facebook @riooito).

EXPEDIENTE – Publicação da Construtora Riooito. Projeto editorial: www.quadratto.com.br. Jornalista Responsável: Cristiane Leandro. Reportagem: Rebecca Ramos.
Projeto gráfico e diagramação: Rossana Henriques. Impressão: Gráfica Wiz Artes Design e Gráfica. Distribuição: gratuita. Tiragem: 5 mil exemplares. O conteúdo é de inteira responsabilidade da incorporadora.

OK_ARTE-FINAL_INFOOITO 02_FORMATO 27x30.indd 3

10/10/2020 18:55

VEM AÍ O PRIMEIRO
CONDOMÍNIO-BAIRRO
PLANEJADO DE PIABETÁ.
C O N D O M Í N I O - B A I R R O

PARCELAS

7 OPÇÕES

A PARTIR DE

R$ 450,00

*

DE

3 PLANTAS DE APTS.
4 OPÇÕES DE CASAS

MORADIA

PERSPECTIVA ILUSTRADA AÉREA DE LAZER

PERSPECTIVA ILUSTRADA DA PISCINA

PERSPECTIVA ILUSTRADA DA CHURRASQUEIRA

FOTO ILUSTRATIVA

LOCALIZAÇÃO TRANQUILA

LAZER COMPLETO

MOBILIDADE

ACESSE NOSSO SITE E FAÇA SEU CADASTRO!

21 99532-1030

COMÉRCIO NA PORTA

SEGURANÇA 24H

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO:

FINANCIAMENTO:

WWW.RIOOITO.COM.BR

ENDEREÇO: EST R . MU N . A N TÔ N IO A L É M BE RGA RA , 9 5 9
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PERSPECTIVA ILUSTRADA DA GUARITA

*Valor referente à unidade 201 - bloco 1.
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