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Oportunidade de locação
Centro Empresarial Rio - Edifício Argentina
Praia de Botafogo, 228 - RJ
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O Centro Empresarial Rio - Edifício Argentina está localizado na Praia de Botafogo, 
228, Rio de Janeiro/RJ. Situado entre as principais vias da cidade e entre as Zonas 
Sul, Centro e barra da tijuca, o imóvel possui um dos melhores acessos da cidade. 
Trata-se de um edifício de escritórios em um dos endereços de maior prestígio no 
Rio de Janeiro que oferece uma vista deslumbrante da Praia de Botafogo.

Localização Fotos

A oportunidade
• Ano de construção: 1983
• Classe: A
• 7º andar - conjunto 702

• 4 vagas
• Pé-direto livre de 2,7 m
• Ar-condicionado central

Área total disponível: 413,50 m² (Privativa)
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Rua Pinheiro Machado

Rua das Laranjeiras

Av. das Nações Unidas

Av. Oswaldo Cruz

Rua Pasteur

Praia do Botafogo

Acesso e localização: 
Localizado em bairro 
nobre do RJ, possui 
fácil acesso ao Centro.

Transporte público: 
Localizado na Praia de 
Botafogo que é servida 
por várias linhas de 
ônibus.

Serviços: Comércio em 
geral, bancos, hotéis, 
correios, restaurantes, 
lanchonetes e 
universidades.
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