SORRIA
TODOS
OS DIAS.

Toda manhã é uma nova possibilidade.
Cada dia é um recomeço.
Um segundo é uma chance que não pode ser desperdiçada.
A vida não para. Mas ela pode correr a nosso favor.
Quando compreendemos que não são os ponteiros do
relógio que se movem, mas a nossa verdadeira vontade:
de mudar o mundo, de mudar a realidade, de mudar
quem nós realmente somos.
Por isso, caminhe rumo ao futuro com leveza, admirando
a jornada do tempo, desfrutando do trajeto, com a certeza
de saber exatamente aonde quer chegar.
E para que você possa aproveitar plenamente esta felicidade,

Foto ilustrativa

a Construtora Martinelli, referência imobiliária na Zona
Oeste, está lançando o Be Happy Residence. Um projeto
que une lazer completo e modernidade a uma localização
surpreendente na Taquara.
Descubra a alegria de viver em um lugar único e
sorria todos os dias.
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Imagem aérea

TAQUARA:
O CRESCIMENTO
DA ZONA OESTE
PASSA POR AQUI.
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AV. DOS MANANCIAIS, Nº 201 – TAQUARA

O ENDEREÇO
DA SUA
FELICIDADE.
Responsável por grande parte do crescimento do setor imobiliário da Zona Oeste,
a Taquara é um dos mais aclamados bairros de Jacarepaguá, pelo seu vasto comércio,
ampla rede de serviços, conveniência e grande malha de transportes urbanos e vias
de acesso que aproximam você, rapidamente, de qualquer lugar da cidade.

Com localização privilegiada, no Be Happy Residence, você estará perto de toda a
comodidade da região. Seja de carro, bicicleta ou a pé, desfrute das facilidades que o

Foto ilustrativa

seu novo endereço irá proporcionar e dê um up grade em sua qualidade de vida.

MAPA ILUSTRATIVO PODENDO TER DISTÂNCIAS ALTERADAS

1. HORTIFRÚTI FRUTALHA
2. ESPETO CARIOCA
3. CNA CURSO DE INGLÊS
4. COLÉGIO RESSURREIÇÃO
5. COLÉGIO ÍCONE
6. CER – CENTRO EDUCACIONAL RIO
7. BRADESCO
8. BARRIL 8000
9. PREZUNIC
10. GUANABARA CAFUNDÁ
11. ITAÚ

12. CASAS BAHIA
13. RICARDO ELETRO
14. BRADESCO
15. SANTANDER
16. DROGARIA PACHECO
17. LOJAS AMERICANAS
18. SUPERMERCADO EXTRA
19. BOB’S
20. CASA & VÍDEO
21. POLICLÍNICA DA TAQUARA
22. HABIB’S

23. SUBWAY
24. TAQUARA PLAZA SHOPPING (LANÇAMENTO EM 2021)
25. COLÉGIO SANTA MÔNICA
26. FÓRUM DA TAQUARA
27. HOSPITAL DE CLÍNICAS DE JACAREPAGUÁ
28. BARRASHOPPING
TRANSOESTE
TRANSOLÍMPICA
TRANSCARIOCA
BE HAPPY LOCALIZAÇÃO 9

FACHADA

APARTAMENTOS E GARDENS DE

1 E 2 QUARTOS COM SUÍTE
COBERTURAS DÚPLEX DE

2 E 3 QUARTOS COM SUÍTE,
PISOS EM PORCELANATO EM TODO O APARTAMENTO
ATÉ 2 VAGAS

Perspectiva ilustrativa

PISCINA E CHURRASQUEIRA

UM PROJETO QUE VALORIZA O BEM VIVER.
“Pensamos em um empreendimento que pudesse agregar
bem-estar e modernidade todos os dias. Um projeto inovador, que possui
infraestrutura completa e diversas alternativas para se divertir e relaxar,
aproveitando todas as áreas de convivência, planejadas especialmente para
tornar o hábito de ficar em casa ainda mais prazeroso.
Com o uso da tecnologia e da sustentabilidade, com uso racional
de recursos naturais e materiais ecologicamente corretos, criamos
um novo conceito de viver bem.”
Jacqueline Martinelli Moreira
Arquiteta do projeto
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PORTARIA

Perspectiva ilustrativa

SEJAM
SEMPRE MUITO
BEM-VINDOS.
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BE HAPPY PRODUTO 13
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AQUI VOCÊ
ENCONTRARÁ
O VERDADEIRO
SIGNIFICADO
DE CONDOMÍNIOCLUBE.
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PISCINA COM DECK MOLHADO,
HIDROMASSAGEM E LOUNGE BE HAPPY

Perspectiva ilustrativa

CAPRICHAMOS
NO LAZER.
BE HAPPY.
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PISCINA COM DECK MOLHADO
E HIDROMASSAGEM
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MERGULHE FUNDO
NA DIVERSÃO.
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NÃO FALTARÃO
MOTIVOS PARA
COMEMORAR.
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BAR DA
PISCINA
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SPA E SAUNA COM
SWIMMING IN/OUT

PARA CONTEMPLAR
E RELAXAR.
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BE HAPPY LAZER 23

SALÃO DE FESTAS GOURMET
E BRINQUEDOTECA

Perspectiva ilustrativa

RECEBA AMIGOS,
AMIGUINHOS
E MUITOS ELOGIOS.
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QUADRA DE BEACH
TENNIS E PLAY AVENTURA
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DIVERSÃO
PARA TODA
A FAMÍLIA.
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BICICLETÁRIO

Perspectiva ilustrativa

LAZER CONSCIENTE:
O PLANETA
AGRADECE.
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MASTERPLAN
01 – GUARITA
02 - APARTAMENTO 101 - BLOCO 1

10
31

03 - APARTAMENTO 102 - BLOCO 1
04 - APARTAMENTO 103 - BLOCO 1
05 - APARTAMENTO 104 - BLOCO 1
06 - PORTARIA BLOCO 1

10

09

09
12

15

28

03

11 - ESPAÇO KIDS

10 - RAMPA PARA VEÍCULOS
12 - S PA E SAUNA

04

COM SWIMMING IN/OUT
13 – LOUNGE BE HAPPY
15 - DECK MOLHADO

14

16 - PISCINA ADULTO

18

24

09

20

17 – HIDROMASSAGEM
18 – SOLARIUM
19 - BAR DA PISCINA
20 - LAVABOS E BANHEIRO PNE
21 – REFEITÓRIO

23

21
09

26

05

09 – ESTACIONAMENTO

01
19

27

06

02

14 - PISCINA INFANTIL

17

25

07

13

16

29

08 – BRINQUEDOTECA

08

30

11

07 - SALÃO DE FESTAS GOURMET

22 – ADMINISTRAÇÃO
23 - PORTARIA BLOCO 2
24 - APARTAMENTO 101 - BLOCO 2
25 - APARTAMENTO 102 - BLOCO 2
26 - HOME CINEMA

09

22

27 - CASA DO ZELADOR
28 – QUADRA DE BEACH TENNIS
29 - PLAY AVENTURA
30 - BAIXO BEBÊ

09
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31 – REDÁRIO
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PLANTAS PARA
TODOS OS
TAMANHOS DE
SONHOS E DE
FAMÍLIAS.
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A FELICIDADE ENCONTROU O SEU LUGAR.

Perspectiva ilustrativa

SALA DO APARTAMENTO DE 2 QUARTOS
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UM CENÁRIO IDEAL PARA OS SEUS SONHOS.

Perspectiva ilustrativa

QUARTO DO APARTAMENTO DE 2 QUARTOS
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GARDEN 2 QUARTOS | BLOCO 1
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APARTAMENTO 1 QUARTO | BLOCO 1
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APARTAMENTO 2 QUARTOS | BLOCO 1
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APARTAMENTO 2 QUARTOS | BLOCO 2
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BOM GOSTO E EXCLUSIVIDADE EM CADA DETALHE.
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SALA DA COBERTURA DÚPLEX DE 2 QUARTOS
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COLECIONE MOMENTOS INESQUECÍVEIS.

Perspectiva ilustrativa

TERRAÇO DA COBERTURA DÚPLEX DE 2 QUARTOS
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COBERTURA 2 QUARTOS | BLOCO 1
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COBERTURA 3 QUARTOS | BLOCO 1
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COBERTURA 3 QUARTOS | BLOCO 2
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O MELHOR
PARA VOCÊ, SUA VIDA
E O PLANETA.

SEGURANÇA
• CIRCUITO FECHADO DE TV DIGITAL*
• CFTV (CIRCUITO INTERNO DE TV)*
• SISTEMA DE COMUNICAÇÃO*
• PABX*
• P ROTEÇÃO PERIMETRAL POR MEIO
DE SENSOR INFRAVERMELHO*

O Be Happy Residence possui itens de tecnologia, segurança e sustentabilidade

• SEGURANÇA E RONDA 24 HORAS*

para proporcionar tranquilidade e conforto para a sua família sem, contudo,
esquecer da preservação do planeta.

*Itens previstos para o empreendimento.

TECNOLOGIA
• WI-FI NAS ÁREAS COMUNS
• DOCK STATION NO SALÃO GOURMET

SUSTENTABILIDADE

• S ISTEMA DE SEGURANÇA COM CANAL
VIA INTERNET ABERTO AOS MORADORES

• ILUMINAÇÃO COM SENSORES DE PRESENÇA
NAS ÁREAS COMUNS
• HIDRÔMETROS INDIVIDUAIS
• REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA
JARDINS E ÁREAS COMUNS
• COLETA SELETIVA DE LIXO
• SISTEMA ECOFLUSH (DESCARGA COM CAIXA
ACOPLADA DE DUPLO ESTÁGIO, PERMITINDO

Fotos ilustrativas

MAIS ECONOMIA DE ÁGUA)
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MEMORIAL DESCRITIVO
1. PROJETO DE ARQUITETURA LEGAL
Martinelli Construtora Ltda.
2. FACHADAS
2.1 - Frontal: Av. dos Mananciais, nº 201 e
215 (lotes 27 e 28) PAL 15.562 – Taquara Jacarepaguá – RJ.
I - A fachada principal será executada de
acordo com projeto específico aprovado
pelo arquiteto, em uma combinação de
textura, cerâmica e vidro.
II – Janelas - Os peitoris serão de granito
no padrão cinza.
III - Esquadrias em alumínio com pintura
eletrostática branca com vidro conforme
especificação técnica e de acordo com
projeto arquitetônico específico.
2.2.- Fundos/Lateral
I – Fachadas revestidas com textura ou
material similar, de acordo com projeto
arquitetônico específico.
II - Esquadrias em alumínio com pintura
eletrostática branca e vidros conforme
especificação técnica, de acordo com
projeto arquitetônico específico.
3. FUNDAÇÕES E SUPRAESTRUTURA
Em concreto armado, seguindo o projeto
estrutural a ser contratado.
4. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS
4.1 - Elevador
Serão instalados em cada Bloco dois
elevadores da marca ATLAS/SCHINDLER,
THYSSENKRUPP ou ÓTIS, sem casa
de máquinas e com características de
capacidade/velocidade, de acordo com o
cálculo de tráfego da NB-30.
4.2 - Coleta de Lixo
Será executado o compartimento de lixo,
no SUBSOLO 1 de acordo com as normas
da COMLURB. Local destinado à guarda
dos containers de lixo:
• Piso: cerâmica 20 x 20cm da marca
Elizabeth, Cecrisa, Eliane ou similar.
• Paredes: azulejo branco 15 x 15cm da
marca Elizabeth, Cecrisa, Eliane ou similar
até o teto.
4.3 - Bombas de Recalque para Água
Serão das seguintes marcas: Dancor,
Schneider ou similar com potência, de
acordo com projeto específico.
4.4 - Antena e Interfone
Será executada infraestrutura necessária
(tubulação seca) para previsão de
instalação do sistema de antena coletiva,
com 01 ponto por compartimento
habitável e interfone, com 01 ponto na
cozinha, conforme projeto específico.

4.5. - CFTV
Será executada infraestrutura necessária
(tubulação seca) para previsão de
instalação do sistema de circuito
interno de TV, com pontos distribuídos
estrategicamente pelas partes comuns
do térreo e subsolo, conforme projeto
específico.
4.6. - Central de Segurança Patrimonial
Será executada infraestrutura necessária
(tubulação seca) para previsão de
instalação do sistema de alarme, com
possibilidade de controle de acesso ao
perímetro da edificação (infravermelho) e
acionamento manual, via controle remoto
e/ou “botões de pânico”, conforme projeto
específico.
4.7 - Telefones
I - Telefones externos
Será instalada tubulação seca para ligação
de telefones externos, conforme projeto,
em cada unidade autônoma.
II - Telefones internos
Serão instaladas tubulações e caixas
necessárias para posterior instalação
pelo condomínio de um sistema de
telefone do tipo “ERICSSON”, destinado
à intercomunicação das salas, inclusive a
do porteiro com a portaria, elevadores e
garagem.
4.8 - Instalação Elétrica
De acordo com as normas da Light e
projeto específico.
MATERIAIS
I - Fios e Cabos
Serão da marca Pirelli, Louzano, Nambei,
Cordeiro, ou similar.
II - Quadro Corta-Circuitos
Será instalado 01 quadro corta-circuito em
cada unidade, de acordo com projeto e
especificação conforme normas técnicas.
III - Campainha
Será instalado botão de campainha na
porta de entrada de cada unidade;
IV – Interruptores e Tomadas
Serão de fabricação “PIAL”, “ALUMBRA”,
“ SIEMENS” ou similar e disjuntores da
marca G.E., Eletromar, Steck ou similar,
tudo de acordo com as normas técnicas e
projeto específico.
V - Normas de Execução
Deverão obedecer estritamente as normas
da Light e projeto específico.
4.9 - Instalação Hidráulica e Esgoto
MATERIAIS
Será executado em conformidade com
o projeto específico, de acordo com
as normas vigentes, com as seguintes
características:
I - As tubulações de água fria, águas
pluviais, gordura, esgoto primário e
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secundário, serão executadas com
materiais em PVC da marca TIGRE,
AMANCO ou similar, nos diâmetros
nominais indicados nos projetos
específicos. As conexões das instalações
de água fria serão de PVC marrom.
•Rede de água quente (somente
apartamentos): tubos e conexões CPVC
ou PPR.
• Medidores individuais: serão deixadas
previsões nos pavimentos tipo de cada
Bloco, assim como nas Lojas.
II - As instalações de incêndio: todos
os pavimentos estarão providos dos
equipamentos regulamentares e especiais
de combate a incêndio determinados
pelo CBMERJ. Serão executadas em
materiais de ferro galvanizados da marca
MANESMANN, BELGO MINEIRA ou
APOLO, nos diâmetros nominais indicados
no projeto.
III - Serão fornecidas e instaladas
bombas de recalque da marca DANCOR,
SCHNEIDER ou SIMILAR, com manobras
simultâneas protegidas com chave
magnética e chave reversora, em quadro
de comando com identificação localizada
em compartimento próprio e de fácil
acesso, guarnecido de caixilho com portas
e iluminação;
IV – Instalação de gás: em tubos e
conexões em ferro galvanizado da marca
Apolo ou similar – DIN 2440 e de acordo
com o projeto aprovado pela CEG.
5. AR CONDICIONADO:
Apartamentos: será instalado um ponto de
1 HP em cada quarto social e na sala.
6. ESQUADRIAS:
I - Madeira: serão executadas de acordo
com as dimensões e características
indicadas no projeto e lisas para pintura.
II - Alumínio: janelas, nos pavimentos-tipo,
portões de garagem no térreo e as portas
dos medidores de luz – (P.C.), de gás (P.I.),
de água (hidrômetro) serão em alumínio
com pintura eletrostática branca. Tudo
de acordo com detalhes aprovados pelo
arquiteto.
7. FERRAGENS PARA AS ESQUADRIAS:
• As ferragens serão padrão La Fonte,
Papaiz, Haga ou similar.
• As portas de entrada do Prédio
Comercial terão fechaduras biométricas da
Bellumi Standard ou similar.
8. VIDROS:
• Nos Halls sociais e nas Lojas, serão
utilizados o Vidro Temperado 10mm,
nacional incolor;
• Quanto às portas, janelas e basculantes
das unidades autônomas, será utilizado
vidro de acordo com especificação técnica

e projeto específico;
9. METAIS SANITÁRIOS
Serão da marca Fabrimar, Docol, Deca ou
similar.
10. LOUÇAS SANITÁRIAS
Serão da Marca Celite, Incepa, Deca, ou
similar.
11. IMPERMEABILIZAÇÕES
I - Lajes de cobertura, calhas, rufos, boca
dos ralos dos banheiros e berço da caixa
d’água superior:
II - Lençol impermeável aplicado sobre
argamassa de cimento polimérico, manta
liquida, véu de poliéster da marca Bautech,
Tecnorap ou similar.
III - Cisterna: reservatório d’água inferior
será impermeabilizado com um produto
do tipo Viaplus, Tecnoaqua da Tecnorap ou
similar.
12. ACABAMENTO DAS PARTES COMUNS
12.1 - Térreo
12.1.1 - Calçada
• Piso: tipo UNISTAIN, Intertravado,
concregrama ou similar de acordo com
detalhe aprovado pelo arquiteto.
12.1.2 - Portaria
• Piso: em porcelanato 60x60cm da marca
Eliane, Portobello ou similar.
• Paredes: massa lisa para pintura em PVA.
• Teto: rebaixado em gesso com pintura
PVA.
• Rodapé: porcelanato do próprio material.
12.1.3 - Escadas Internas
• Piso/rodapé: cimentado com pintura.
• Paredes: revestimento camurçado com
tinta Emalux.
• Teto: revestimento camurçado com
pintura PVA.
12.1.4 – Estacionamento (Subsolo 1, 1º pavtº
- Térreo/acesso)
• Piso: em placas de concreto.
• Paredes, muretas, muros e pilares:
emboço paulista, com textura acrílica.
• Teto com pintura na cor preta, branca
ou concreto de acordo com detalhe do
arquiteto.
12.1.5 - Local dos Medidores
• Piso: cimentado liso.
• Paredes: revestido áspero com pintura
acrílica.
12.1.6 – Apartamento do Zelador
12.1.6.1 - Sala e quarto
• Piso: cerâmico 30x30cm padrão Eliane,
Cecrisa ou similar.
• Paredes: pintura PVA sobre massa.
• Tetos: em rebaixo ou estuque de gesso
com pintura PVA sobre massa.
12.1.6.2. - Banheiro e cozinha
• Piso: cerâmico-padrão 30 x 30cm Eliane,
Cecrisa ou similar.
• Paredes: azulejo 20 x 20cm padrão

Eliane, Cecrisa ou similar.
• Tetos: em rebaixo ou estuque de gesso
com pintura PVA sobre massa.
12.1.6.3 - Banheiros de Serviço/Vestiários/
Sanitários e Copa/Refeitório
• Piso: cerâmico padrão 30 x 30cm Eliane,
Cecrisa, Biancogres ou similar.
• Paredes: azulejo 20 x 20cm padrão
Eliane, Cecrisa, Biancogres ou similar.
• Tetos: em rebaixo ou estuque de gesso
com pintura PVA sobre massa.
12.1.7. - W.C. Deficientes
• Piso: cerâmica padrão 30 x 30cm Eliane,
Cecrisa Biancogres ou similar.
• Paredes: azulejo padrão 20 x 20cm
Eliane, Cecrisa, Biancogres ou similar.
• Tetos: em rebaixo ou estuque de gesso
com pintura PVA sobre massa.
12.1.8. - Circulação
• Piso: cerâmica padrão 30 x 30cm Eliane,
Cecrisa, Biancogres ou similar.
• Paredes: pintura PVA sobre massa.
• Tetos: em rebaixo ou estuque de gesso
com pintura PVA sobre massa.
12.1.9. - Brinquedoteca/Administração,
Home Cinema, Sala da Administração e
Espaço Gourmet.
• Piso: cerâmica padrão 60 x 60cm
Portobello, Eliane, Cecrisa ou similar.
• Paredes: pintura PVA sobre massa.
• Tetos: em rebaixo ou estuque de gesso
com pintura PVA sobre massa.
13. ÁREA DE LAZER
13.1 - Sauna a Vapor
• Piso: cerâmica padrão 30 x 30cm Eliane,
Cecrisa, Biancogres ou similar.
• Paredes: cerâmica padrão 30 x 30cm
Eliane, Cecrisa, Biancogres ou similar.
• Tetos: cerâmica padrão 30 x 30cm Eliane,
Cecrisa, Biancogres ou similar.
13.2 – Spa – Sala de Repouso
• Piso: cerâmica padrão 30 x 30cm Eliane,
Cecrisa, Biancogres ou similar.
• Paredes: cerâmica padrão 30 x 30 Eliane,
Cecrisa, Biancogres ou similar.
• Tetos: cerâmica padrão 30 x 30 Eliane,
Cecrisa, Biancogres ou similar.
13.3 – Área da Piscina
• Piso: cerâmica antiderrapante padrão
Portobello, Eliane, Cecrisa ou similar de
acordo com detalhe do arquiteto.
• Paredes: pintura PVA sobre massa, em
composição com outros materiais a serem
definidos pelo arquiteto.
• Piscina: revestimento em cerâmica
padrão Eliane, Cecrisa, Biancogres
ou similar, de acordo com detalhe do
arquiteto.
14. PAVIMENTOS-TIPO:
14.1 - Hall dos Elevadores
• Piso: porcelanato padrão 60 x 60cm
Portobello, Eliane, Cecrisa, Biancogres ou
similar.
• Rodapé: em cerâmica do próprio
material.

• Paredes: revestidas com pintura PVA.
• Teto: rebaixado em gesso com pintura
PVA.
15. TELHADO
15.1 - Casa de Máquinas (C.M.I.):
• Piso: cimentado liso.
• Paredes: revestimento liso com pintura
PVA.
• Teto: revestimento camurçado com
pintura PVA.
15.2 - Reservatórios Superiores
• Caixa d’água de concreto, de acordo com
a capacidade e especificações técnicas
conforme o projeto a ser aprovado.
16. ACABAMENTO DAS UNIDADES
AUTÔNOMAS
16.1 – Sala, Quartos e Circulação:
• Piso: porcelanato padrão 60 x 60cm
Biancogres ou similar Portobello, Eliane,
Biancogres ou similar.
• Paredes: pintura PVA.
• Tetos: forro e/ou estuque de gesso com
pintura PVA.
16.2 – Varandas
• Piso: cerâmico padrão 30 x 30cm
Portobello, Eliane ou similar.
• Paredes: pintura texturizada.
• Tetos: forro e/ou estuque de gesso com
pintura PVA.
16.3 - Banheiros Sociais e das Suítes
• Piso: cerâmica 30 x 30cm padrão Eliane,
Cecrisa, Biancogres ou similar.
• Paredes: azulejo 30 x 20cm padrão Eliane,
Cecrisa, Biancogres ou similar.
• Tetos: forro de gesso com pintura PVA.
• Aparelhos: lavatório de louça, bacia de
louça com caixa acoplada Incepa, Celite,
Deca ou similar, com torneira Padrão
Fabrimar, Deca ou similar.
• Bancada: bancada em granito cinza ou
amarelo.
16.4 – Cozinha
• Piso: cerâmico 30 x 30cm padrão Eliane,
Cecrisa ou similar.
• Paredes: azulejo 30 x 20cm padrão Eliane,
Cecrisa ou similar.
• Tetos: forro de gesso com pintura PVA.
• Bancada: bancada em granito cinza ou
amarelo com cuba inox.
16.5 - Área de Serviço (quando houver)
• Piso: cerâmico 30 x 30cm padrão Eliane,
Cecrisa ou similar.
• Paredes: azulejo 30 x 20cm padrão Eliane,
Cecrisa ou similar.
• Tetos: forro e/ou estuque de gesso com
pintura PVA.
• Aparelhos: tanque de louça e torneira
padrão Fabrimar, Deca ou similar.
16.6 - Terraço Descoberto (quando houver)
• Piso: cerâmica antiderrapante padrão
Portobello, Eliane, Biancogres ou similar.

• Paredes: pintura texturizada com rodapé
em cerâmica.
• Churrasqueira: bancada em granito
padrão Cinza.
• Deck de piscina: madeira.
• Piscina: fibra de vidro (não inclusa nos
equipamentos).
OBSERVAÇÕES
Não estão incluídas nestas especificações
serviços complementares (Não orçados).
17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES (Não
Orçados)
I - Hall e Portaria
• Os projetos de decoração serão
elaborados por arquiteto, de acordo com
projeto específico.
II - Mobiliário
• A aquisição de mobiliário para portarias,
salão de festas, alojamento, espaço
gourmet/salão de festas, sala de ginástica,
home cinema, sala de repouso, sala de
jogos/home offices, brinquedos, sauna e
piscina será conforme especificação de
arquiteto e decorador.
III - Equipamentos
• A aquisição de equipamentos e acessórios
para piscina, sauna.
IV - Urbanização e Paisagismo
•Será desenvolvido e executado um projeto
de paisagismo, tanto para as entradas
do prédio como para os acessos ao
empreendimento.
V - Iluminação
• A aquisição e instalação das luminárias
das partes comuns.
VI - Automação Predia
A elaboração do projeto, aquisição de
equipamentos e sua execução, para os
seguintes itens:
• Segurança interna e perimetral com
circuito fechado de TV (CFTV).
• Automação de portões.
VII - Antena Coletiva TV VHF – UHF
• A elaboração de projeto, aquisição de
equipamentos e instalação de antena
coletiva de sinais VHF – UHF.
VIII - Internet/Intranet
• A aquisição de cabos de dados, e
mão de obra de instalação dos cabos e
equipamentos.
IX – Execução de Gradis
• Será desenvolvido um projeto
personalizado para o empreendimento.
X - Programação Visual
• Será desenvolvido um projeto
personalizado para o empreendimento.
XI - Os itens descritos como serviços

complementares e extraordinários não
estão contemplados no orçamento, estando
definidos em cláusula específica no contrato
de construção e terão seus custos rateados
proporcionalmente entre as unidades em
até 12 (doze) cotas complementares/extras,
12 (doze) meses antes do término das obras,
incidindo sobre elas taxa de administração, e
obedecido o critério de proporcionalidade de
cada unidade.
Não está contemplada no orçamento para
as unidades autônomas, a aquisição de
armários de quartos, aquecedores, luminárias,
acabamento de banheiro (saboneteiras,
papeleiras, toalheiros, etc.), assentos
sanitários, eletrodomésticos ou outro item
aqui não especificado.
Os custos com ligações definitivas de
serviços públicos (água, esgoto, luz e força,
gás e telefone) do empreendimento serão
estimados na época própria, quantificadas e
orçadas pelas empresas concessionárias.
A Construtora se reserva o direito de localizar
os cômodos e peças das partes comuns de
acordo com a melhor solução para o projeto
global, mesmo que a mesma interfira nos
apartamentos. Como por exemplo: casa de
máquinas, caixas d’água, casa de bombas de
incêndio, lixeiras, pilares, vigas, prumadas de
instalações e outros.
No interesse do bom andamento da obra,
a construtora poderá substituir quaisquer
especificações de material, descritas
neste memorial descritivo, sem que haja
sua depreciação, sempre que, quando a
época para a qual sua compra tenha sido
programada, encontre dificuldades em sua
aquisição. As padronizações serão definidas
de modo a obter-se harmonia e bom gosto
na concretização final da unidade.
As imagens, perspectivas, decoração e
projetos que compõem o material publicitário
são meramente ilustrativos. As áreas são
medidas de eixo a eixo das paredes.
NOTAS IMPORTANTES
As informações contidas nesta
apresentação são meramente ilustrativas,
podendo ser alteradas sem aviso prévio,
assim como os equipamentos e mobiliários
presentes neste material podem sofrer
revisão dos modelos, especificações e
quantidades sem aviso prévio.
Os níveis de implantação e configuração do
empreendimento podem sofrer alteração
decorrente de exigências técnicas e
estruturais, ao entendimento das posturas
municipais, concessionários e condições do
entorno do empreendimento.
As ilustrações artísticas das vegetações são
de porte adulto e será atingido ao longo
do tempo, sendo na entrega de acordo
com o projeto paisagístico. Nas ilustrações
artísticas de revestimento, as mesmas são
referências e podem apresentar variação
dimensional, de cor e textura.
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TRADIÇÃO E INOVAÇÃO PARA
TRANSFORMAR A VIDA DAS PESSOAS.
O Grupo Martinelli possui mais de 50 anos de história. As empresas Martinelli Construtora,
Martinelli Imóveis, Global Projetos e Global Administradora são sinônimos de tradição e
credibilidade no mercado imobiliário.
São anos construindo sonhos e entregando bem-estar e tranquilidade para famílias,
investidores, empresários e autônomos. A Martinelli Construtora assumiu, desde o seu
início, um compromisso com a qualidade, executando cada obra de maneira única, e

CONNECT

GABRIEL NASCIMENTO

OCEAN BLUE

ESTRADA DO RIO GRANDE, 868
TAQUARA - JACAREPAGUÁ

RUA GERALDO IRENEO JOFFILY, 211
RECREIO DOS BANDEIRANTES

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 263
BAIRRO PASSAGEM - CABO FRIO

tendo sempre a preocupação de oferecer aos clientes um projeto funcional, que integre
arquitetura, design e a melhor relação custo-benefício.
Criada posteriormente, a Martinelli Imóveis conquistou know-how em consultoria
imobiliária e se consolidou como um dos principais players do Recreio dos Bandeirantes,
Barra da Tijuca e Jacarepaguá, ao investir em soluções completas e eficazes para quem
deseja vender, comprar e alugar imóveis novos e usados.
A Global Administradora nasceu da demanda de nossa carteira de clientes, para prestar
assessoria na administração de empreendimentos comerciais, residenciais ou mistos. Ela
oferece todo suporte, desde a concepção e implantação até a gestão no dia a dia. Hoje,
não só acompanha as tendências de mercado, mas também traz um espírito jovem e
inovador para prestar uma assistência completa na administração de condomínios.
Somamos milhares de unidades entregues com sucesso no Rio de Janeiro. E não paramos
por aqui. Um novo projeto acaba de ser lançado: o Be Happy Residence, que será uma
grande oportunidade para quem busca a alegria de viver bem.
José Luiz Martinelli
Presidente
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BLUE OFFICES

LIVE OFFICES BUSINESS & MALL

BLUE BUSINESS

ESTRADA DO TINDIBA, 2.828
TAQUARA – JACAREPAGUÁ

ESTRADA DO TINDIBA, 1.782
TAQUARA – JACAREPAGUÁ

AV. GEREMÁRIO DANTAS, 526
PECHINCHA – JACAREPAGUÁ

AV. DOS MANANCIAIS, Nº 201 – TAQUARA - JACAREPAGUÁ
www.behappytaquara.com.br

INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO:

As imagens, perspectivas, decoração e projetos que compõe o material publicitário são meramente ilustrativos, podendo sofrer alterações de cor, formato, textura, posicionamento, metragem, acabamento e, não estão incluídas no orçamento
de construção do empreendimento. As ilustrações artísticas das vegetações são de porte adulto, que será atingido ao longo do tempo, previstas de acordo com o projeto paisagístico. Os itens acima relacionados não estão incluídos no
orçamento de construção do empreendimento. As especificações estão contidas no Memorial Descritivo. Memorial de Incorporação prenotado sob o nº 1906529 no 9º Ofício de Registro de Imóveis do RJ. Arquiteta responsável: Jacqueline
Martinelli Moreira – CAU/RJ A 20.574-5. Autora do projeto: Jacqueline Martinelli Moreira – CAU/RJ A 20.574-5.

