
MORADA NOVA



Você pode me conhecer pela minha história. Por 
ter levado a mais de 1 milhão de brasileiros a 
oportunidade de transformar as suas vidas com 
a  conquista de um novo lar, um novo mundo. 
Um mundo com mais lazer, conforto e segurança. 
Essa história começou há 40 anos e hoje estamos 
presentes em mais de 150 cidades, de 22 estados 
e o Distrito Federal. Mas eu prefiro que você 
me conheça pelo que vai ver quando virar esta 
página. Mais que um lançamento, queremos te 
apresentar um residencial moderno, onde cada 
detalhe foi cuidadosamente planejado para 
encantar você à primeira vista.

Muito 
prazer, 
eu sou 
a MRV.



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.

PARQUE SÃO VICENTE

É a sensação boa de ter realizado esse sonho que te espera no Morada Nova. Aqui, você 

vai viver no melhor ponto do Parque São Vicente, perto do Shopping Mauá, da estação 

de trem e dos principais pontos comerciais da região, com acesso fácil pelo Rodoanel, 

Anhanguera e Imigrantes. E nas horas de folga, além de ótimas opções de lazer para 

se divertir com a família,  vai ter toda a modernidade e a segurança de um condomínio 

fechado. Enquanto as obras avançam aceleradas, aproveite as vantagens do Minha 

Casa Minha Vida e garanta já o seu lugar aqui.

2 
QUARTOS

Área de 
lazer

A localização 
e a qualidade de 
vida que fazem 
o seu mundo melhor.

Ao lado do 
Rodoanel



Perspectiva artística Este material tem caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. 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.R.09 / 99.427 - 2o Ofício

Mais que 
um novo apê, uma 

nova vida para 
quem você ama.

ENERGIA SOLAR NAS  
ÁREAS DE CONVIVÊNCIA
Mais economia na sua 
conta de condomínio..

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

COLETA SELETIVA 
separe uns minutos do 
seu dia para essa atitude.

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

NOVOS
ACABAMENTOS.

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

PREPARAÇÃO PARA WI-FI
Para tocar a sua playlist preferida 
nas horas de lazer.

TOMADAS USB
Mais comodidade para 
te deixar conectado.



Para cada tipo de 
balada, um tipo 

saboroso de receita.

Área gourmet

Salão de festas



Diversão garantida pra 
todo tipo de felicidade.

Área gourmet

Salão de festas



Área gourmet

Salão de festas

Faça chuva ou 
faça sol, a alegria tem 

sempre o seu lugar.



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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Aptos. tipo

ImplantaçãoEm cada 
ambiente, um 
conforto pra 
chamar de seu.
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