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Conheça os detalhes de mais uma parceria de sucesso entre a Telmec e o Assaí. 

http://www.telmec.com.br


A maior marquise de fachada já 
construída em estrutura metálica pela 
Telmec: na loja do Assaí São João de 
Meriti-RJ, inaugurada dia 31 de agosto, 
são 95 metros de comprimento e 5 
metros de estrutura em balanço.

A loja foi inaugurada em cinco meses, 
entre o início dia 15 de março e a 
entrega para o cliente começar a colocar 
os produtos em exposição, em meados 
de agosto. O Assaí de Meriti tem outra 
característica marcante: a localização 
na rodovia Presidente Dutra, a principal 
ligação rodoviária entre os Estados do 
Rio de Janeiro e de São Paulo. Diante de 
um dos fluxos mais intensos de veículos 
pesados do país, as equipes da Telmec 
redobraram os cuidados, principalmente 
na etapa de demolição do antigo prédio 
que ocupava o terreno.

Na etapa de bota-fora, foram retirados 
do terreno 55 mil metros cúbicos de 
material.



A loja do Assaí São João de Meriti possui mais 

de 13 mil metros quadrados. Somente na 

área de vendas, são 5.550 metros quadrados, 

além de 370 vagas de estacionamento e dois 

acessos para os clientes e uma extensa área 

técnica projetada para atender aos critérios 

técnicos do mercado de construção civil, ao 

mesmo tempo que supre as demandas de um 

rápido abastecimento para o nosso cliente.

 

Com uma edificação executada em sistema 

misto de concreto e aço, a loja do Assaí São 

João de Meriti recebeu 51.220 peças metálicas 

e 460 em pré-moldado.

• 370 vagas de estacionamento.

• Área total do terreno 37.200 m².

• 55 mil m³ de bota-fora.

• 295 estacas de fundação do tipo hélice.

• 230 toneladas em estrutura metálica 

distribuídas em 51.220 peças.

• Obra concluída em 170 dias.

Depois da demolição, o Assaí 
São João de Meriti toma forma

Números importantes da obra:

Clique para assistir o 
vídeo da inauguração.

https://www.youtube.com/watch?v=hrisk1VBLc4


Com a inauguração desta loja do Assaí Atacadista, fica ainda mais consolidada a forte parceria entre a 

Telmec e a rede Assaí, uma das que mais cresce no mercado de atacarejo brasileiro. Esta é uma relação 

que só vem crescendo nos últimos anos e que referencia a expertise da Telmec em entregar sempre 

suas obras baseadas no tripé de qualidade, custo e prazo. Aproveite e confira todas as nossas obras em 

andamento.

São João de Meriti é a 29ª obra construída pela Telmec para o Assaí

https://www.infomoney.com.br/mercados/assai-lucra-r-305-milhoes-no-2o-trimestre-e-ve-receita-crescer-22/
https://www.telmec.com.br/blog#obras-em-andamento
https://www.telmec.com.br/blog#obras-em-andamento


Acesse os 
nossos canais.
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