
UM NOVO JEITO 
DE VIVER 
AO LADO 
DA AVENIDA 
BOQUEIRÃO.

PARQUE

PORTO ITÁLIA



O FUTURO QUE VOCÊ SONHOU 
MERECE UM COMEÇO ASSIM.

Mudar para um MRV é começar um tempo novo.  
É dar a largada para um futuro de grandes realizações na sua vida.  
E o lançamento do Parque Porto Itália traz essa chance para você. 
Além da ótima localização na região do Estância Velha, ao lado da 
Avenida Boqueirão e perto do trem e da BR-116, aqui sua família vai 
viver momentos inesquecíveis na área de lazer, com toda a segurança 
de um condomínio fechado e a modernidade de um projeto  
que inclui até a economia da energia solar.  Aproveite as vantagens 
do Minha Casa Minha Vida e garanta já o seu lugar aqui.
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DIVERSÃO EM TODOS OS MOMENTOS. 
ALEGRIA EM TODOS OS LUGARES.

Perspectivas artística.



Subsídios de até

R$ 23mil
* Consulte condições de financiamento do programa  

Minha Casa Minha Vida dentro do seu perfil.

A decoração é mera sugestão, esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, das concessionárias e do local. Não fazem parte do apartamento o acabamento dos pisos e bancadas, podendo ser adquiridos pelo Exclusivitá.



IMPLANTAÇÃO

UNIDADE GIARDINO APTO. TIPO

Subsídios de até

R$ 23mil
* Consulte condições de financiamento do programa  

Minha Casa Minha Vida dentro do seu perfil.

A decoração é mera sugestão, esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, das concessionárias e do local. Não fazem parte do apartamento o acabamento dos pisos e bancadas, podendo ser adquiridos pelo Exclusivitá.

Ref.: Apto.101 - Bloco 2 Ref.: Apto.201 - Bloco 2



Este material tem caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário, os equipamentos e itens decorativos não fazem parte do contrato de compra 
e venda. Os materiais e cores representados poderão sofrer pequenas alterações sem prévio aviso em função da disponibilidade dos mesmos no mercado. Contrato padrão e demais condições estão disponíveis em nosso plantão de vendas. As condições ora 
indicadas poderão sofrer alterações sem prévia comunicação ou anuência dos interessados, para adequação ao mercado. Consulte condições de venda nos nossos plantões. *Consulte condições de financiamento do Programa Minha Casa Minha Vida e avalie 
se você preenche os critérios para concessão dos benefícios. Parque Porto Itália RI nº: R6-143101 registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Canoas/RS

SOLUÇÕES INOVADORAS
PARA O SEU DIA A DIA.

Bikes  
compartilhadas 

Tomadas USB

Energia solar  
nas áreas comuns

Preparação 
para Wi-fi

mrv.com.br
Atendimento online 24 horas:

4004-9000
Informações:


