


Ser prime é viver com mais exclusivi-
dade, conforto e segurança no lugar 
que você sempre sonhou. 

Viva perto de tudo o que você precisa 
para ser feliz, com mais qualidade de 
vida e tempo para aproveitar a família 
e os amigos.

Ser prime é viver o melhor aqui e agora.

Esta é a oportunidade que faltava 
para viver com mais estilo, exclusivi-
dade e sofisticação. Descubra o novo 
jeito prime de ser.

Viva no Prime Tijuca.



Descubra um
estilo prime de ser.



Um dos bairros mais tradicionais do Rio 
de Janeiro, a Tijuca é um dos poucos lu-
gares que consegue preservar o estilo 
de vida do Rio antigo e ao mesmo tempo 
reunir os serviços mais modernos da re-
gião. Talvez este seja o principal motivo 
dos seus moradores terem tanto orgulho 
de viver aqui.

Viver na Tijuca é estar próximo de tudo 
com vasta opção de mobilidade urbana, 
garantindo uma vida de qualidade. 

Se o assunto é lazer, cultura e entreteni-
mento, aqui tem muita história. 

Viver na Tijuca é viver o melhor do Rio.

O BAIRRO



O ENDEREÇO

Ser prime é viver em um dos endereços 
mais nobres e valorizados da tijuca, des-
frutando da tranquilidade e serviços da 
região. 

A rua Homem de Melo é arborizada e ex-
clusivamente residencial, a poucos me-
tros da estação do metrô e do comércio 
mais tradicional do bairro.

Rua Homem de Melo, 136 - Tijuca



MAPA

Estação
Uruguai



O PROJETO

Moderno e autoral, o Prime é a 
sua oportunidade de viver na Ti-
juca de um jeito personalizado e 
exclusivo. Com uma arquitetura 
contemporânea aliada a reves-
timentos elegantes, a fachada 
transmite sofisticação e simplici-
dade.

Os detalhes foram concebidos 
para tornar o projeto atemporal, 
assumindo uma referência de 
bom gosto para o local.



SALA DE ESTAR



MASTERPLAN

APARTAMENTOS
GARDEN 101/102

101

102

Apartamento Garden 101
Área Privativa: 81,12 m2
Área Garden: 36,22 m2

Apartamento Garden 102
Área Privativa: 85,98 m2
Área Garden: 49,67 m2



3 QUARTOS
301

Área Privativa: 96,39 m2

1 - O mobiliário, objetos, divisórias e equipamentos são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
3 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer pequenas alterações ao longo do desenvolvimento do projeto 
executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
4 - Esta planta poderá sofrer varições decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
5 - A área privativa contempla a espessura das paredes internas em eixo e externas na totalidade.



3 QUARTOS
304

Área Privativa: 90,07 m2

1 - O mobiliário, objetos, divisórias e equipamentos são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
3 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer pequenas alterações ao longo do desenvolvimento do projeto 
executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
4 - Esta planta poderá sofrer varições decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
5 - A área privativa contempla a espessura das paredes internas em eixo e externas na totalidade.



Nas linhas e detalhes de cada empreendimento transparece, 
nitidamente, a imagem da empresa que os ergueu. 
 
Desde o ano de 1981, a Klacon vem construindo edifícios 
residenciais, comerciais e industriais, shopping centers e 
casas, em todo o Estado do Rio de Janeiro. 
 
Conquistou em 2001 o Certificado ISO 9002 que confirma 
a excelência da qualidade na execução de seus empreen-
dimentos. 
 
A nossa historia é marcada pelo profissionalismo, dedi-
cação e bom gosto. Em 37 anos, a Klacon se tornou uma 
empresa moderna com aprimoramento tecnológico em 
todas as etapas de trabalho. 
 
Hoje tradição e tecnologia estão juntas para um futuro 
com muito mais sucesso e conquistas.

Laura Ferreira Pinto Residencial - Icaraí/Niterói Buena Vista Residencial - Laranjeiras

Mario Quintana - Jardim Oceânico/Barra da Tijuca

Três Rios Business Center - JacarepaguáTindiba Offices - Taquara/Jacarepaguá



EMPRESA
Especializada no desenvolvi-
mento de todas as etapas do 
processo de incorporação imo-
biliária, a Portus possui vasta 
expertise, tendo, entre equipe 
e sócios, profissionais multidis-
ciplinares com grande experi-
ência no mercado imobiliário e 
financeiro.

VALORES
A Portus conta ainda com va-
lores sólidos de conhecimen-
to em engenharia, arquitetura, 
legislação urbanística, estrutu-
ra jurídica e contábil, que va-
lorizam os projetos, não só do 
ponto de vista dos seus inves-
tidores, como também da so-
ciedade no entorno.

SOLUÇÕES
Contribuindo para o desen-
volvimento urbano das regi-
ões onde atua, a Portus rea-
liza projetos pontuais, com 
soluções simples, seja atra-
vés de ideias inovadoras ou 
inspiradas em conceitos que 
se tornaram referência mundo 
afora.

PROPÓSITO
A empresa é determinada em 
gerar valor a todos os envolvi-
dos no processo de incorpo-
ração imobiliária: proprietário 
do terreno, investidores, arqui-
tetos, construtores e compra-
dores, promovendo sinergia 
em toda a cadeia produtiva.

ALAMEDA
NITERÓI

MAGNUS
TIJUCA

EXCLUSIVE
TIJUCA

GRANDVILLE
TIJUCA

PERSONALE
TIJUCA
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Desenvolvimento:Realização  e Construção:


