
A mudança de vida 
que você sempre 
sonhou começa 

com um novo lar.



MUITO PRAZER,  
EU SOU A MRV.
A MRV chegou para realizar sonhos. 
E milhões deles já foram realizados. 
Números que comprovam a nossa vocação 
em realizar com qualidade, garantia, 
inteligência e respeito aos nossos clientes. 



Quer conhecer
um jeito totalmente
novo de viver bem?
Então, queremos te dizer que a inovação é parte 

do DNA da MRV. E no Residencial Solar Buritis,  

também vai ser parte do seu dia a dia.  

E é ela que fará o seu mundo melhor e levará 

você a um estilo de vida moderno, leve e sustentável. 

Veja o que estamos trazendo para o seu dia a dia:

BICICLETAS COMPARTILHADAS.
Um jeito mais saudável para você 
chegar aonde quer.

PREPARAÇÃO PARA WI-FI.
Para tocar as suas playlists 
preferidas nas horas de lazer.

SISTEMA DE 
SEGURANÇA 24H.
Tranquilidade para sua 
família, dia e noite.

MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA 
DE ÁGUA.
Para você pagar somente 
pela água que consome. 

TOMADAS USB
Mais comodidade para 
te deixar conectado.



É essa oportunidade que te espera no Residencial Solar Buritis. Aqui, a MRV pensou em  

cada detalhe. E a ideia era uma só: transformar a sua vida. Primeiro, porque morando na 

região do Jardim Ouro Preto, você e sua família vão estar perto de tudo que deixa o dia a 

dia rolar sem pressa, sem correria: supermercado, padaria, escola e fácil acesso pela rua 

Pedro Canesin. E segundo, porque viver num condomínio fechado com lazer completo, 

muita tecnologia e segurança, realça ainda mais essa sensação de bem viver. Aproveite  

as vantagens do programa do governo e garanta já o seu futuro aqui.

E se além de um 
novo endereço,

você conquistasse 
um mundo melhor 

para chamar de seu?

2 QUARTOS
LAZER COMPLETO COM PISCINA



Perspectiva artística. Este material tem caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário e os equipamentos 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.

REGIÃO DO JARDIM OURO PRETO





A qualidade de vida 
não é de tirar o fôlego?

Piscinas
Perspectiva artística. Este material tem caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário e os equipamentos 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.



Que tal um temperinho a mais 
nos encontros com os amigos?

Espaço gourmet
Perspectiva artística. Este material tem caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário e os equipamentos 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.







Mais praticidade e 
diversão no seu dia a dia.

Bicicletário
Perspectiva artística. Este material tem caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário e os equipamentos 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.



Não vai ser superlegal 
levar uma vida mais saudável?

Pomar

Perspectiva artística. Este material tem caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário e os equipamentos 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.





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.
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Unidade giardino

Aptos. tipo

E quando conforto 
e funcionalidade 
têm a sua cara.

UNIDADE EXTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT 
INSTALADA PELO CLIENTE.

UNIDADE INTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT 
INSTALADA PELO CLIENTE.



Implantação

Subsídios de até

R$ 31 mil
Consulte condições de financiamento do Programa 

Minha Casa Minha Vida dentro do seu perfil.



4004-9000
mrv.com.br

                                                                                              Este material tem caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário e os equipamentos 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 financiamento e/ou subsídio do Programa Minha Casa Minha Vida dentro do seu perfil. RI: R39/14030 – 1° oficio.


