
Características

O empreendimento

 – Imóvel com perfil  monousuário

 – Ar-condicionado central

 – Espaço externo para instalação de gerador

 – Sistema de combate a incêndio 

Comercialização
Evie Kempf
Gerente de Negócios Imobiliários
+55 21 2277 2705 / +55 21 99507 8404
evie.kempf@am.jll.com

Thais Martins
Coordenadora de Transações
+55 21 2277 2708 / +55 21 99602 3536
thais.martins@am.jll.com 

Rua Tenente Possolo, 33 - Bairro de Fátima / RJ

O imóvel conta com uma metragem de 9 mil m², sendo 8.700 m² de 

área construída e um terreno de 300 m².

Ótimo imóvel com perfil monousuário, o Ed. Tenente Possolo está 

pronto para ocupação em um total de 9 mil m², dividido em 9 andares 

com espaço livre de 900 m² por laje, com piso, forro,   

luminárias e banheiros.

Conta ainda com estacionamento no subsolo para utilização imediata.

Comercialização
Imóvel na região do Bairro de Fátima 

Diferenciais

Vantagens de um monousuário

vendas.brazil@am.jll.com
imoveis.jll.com.br

 – Subsolo com estacionamento para utilização imediata

 – Próximo à Av. Presidente Vargas

 – Andares com piso, forro, luminárias e banheiros

 – Fortalecimento da imagem corporativa

 – Mais privacidade

 – Gestão predial independente

 – Maior segurança

 – Flexibilidade para uso do espaço

 – Centralização das operações em um único endereço

http://imoveis.jll.com.br
https://


O imóvel encontra-se próximo à uma das principais avenidas do Centro, a Presidente Vargas, que permite às empresas um melhor 
fluxo de colaboradores. Além disso, conta com opções de transporte que incluem trem, metrô e VLT, na estação Central do Brasil, 
além da enorme variedade de linhas de ônibus. Está em um eixo misto que une o perfil residencial, comércio, hospitais e instituições 
de ensino e em seu zoneamento é permitido a implantação de todas estas atividades.  

A região também abriga dois importantes ícones cariocas, o Saara (maior centro varejista da cidade) e a Marquês de Sapucaí (palco 
do Carnaval carioca).
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Localização

Estação de metrô 
Central do Brasil

Estação de trem 
Central do Brasil

Estação de metrô 
Cidade Nova

Estação de metrô
Praça Onze

Principais distâncias

 – Hospital & Maternidade Casa Egas Moniz: 200 m

 – Hospital Espanhol: 200 m

 – INCA: 250 m

 – Avenida Presidente Vargas: 600 m

 – Estação de metrô Central do Brasil: 800 m

 – Marquês de Sapucaí: 850 m 

 – Arcos da Lapa: 1 km
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