MRV. 219 mil pessoas
Transformando beneficiadas direta e indiretamente.
vidas.
9,6 milhões de reais
INSTITUTO

investidos em projetos sociais nos últimos 3 anos.

3.600 colaboradores
alfabetizados pelo Escola Nota 10.

Premiações
. A MRV está entre as 60
marcas mais valiosas
do Brasil segundo o ranking da
Revista
Isto É Dinheiro.

. Revista Exame
Maiores&Melhores

Certificações
. PBQP: Programa Brasileiro
de Qualidade e Produtividade
na Habitação. Uma das primeiras
construtoras a atingir o
nível A, o máximo de qualificação.

.

Pelo segundo ano consecutivo, a MRV
integra o seleto grupo de empresas que
fazem parte do Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE) da BM&FBovespa. As
empresas listadas são reconhecidas por sua

governança corporativa, boas
práticas ambientais e sociais,
sustentabilidade do negócio e
produtos.

. 1º Lugar na categoria
Construtoras
do ranking do Estadão.

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. Números que levaram a MRV a ser a maior
construtora da América Latina.

Presente em mais de

150 cidades,
em 22
estados
e no Distrito
Federal.

39 anos
de atuação.

Mais de
320 mil
imóveis
vendidos.

1 em
cada 200

brasileiros
vive em um MRV.

Mais de

1 milhão
de sonhos
realizados.

Mais de

meio bilhão
de reais
investidos
em projetos de
urbanização nos
últimos 7 anos.

Imagem ilustrativa

Um
lançamento
repleto de
inovações para
a sua vida.

SISTEMA DE SEGURANÇA
Tranquilidade para
sua família, dia e noite.
BIKES COMPARTILHADAS.
Um jeito mais saudável
para você chegar aonde quer.
TOMADAS USB
Mais comodidade para
te deixar conectado.
PREPARAÇÃO PARA WI-FI.
Para tocar as suas playlists
preferidas nas horas de lazer.
MEDIÇÃO
INDIVIDUALIZADA
DE ÁGUA.
Agora, você só vai pagar
pela água que consome.

•

Aproveita a chegada da MRV a Mogi e agarre
a chance de mudar de vida. O Morada das
Magnólias está de portas abertas para o
futuro que você sempre sonhou. A localização,
no Alto do Mirante, te deixa perto do Stock
Supermercado, do comércio local e do Centro.
Além de conforto e segurança, o condomínio
tem lazer com piscina e várias inovações. E
uma coisa é certa: com as vantagens do Minha
Casa Minha Vida, isso tudo vai caber direitinho
no seu bolso.
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Não é um sonho viver com
tanta inovação e de um jeito
que cabe no seu bolso?
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Perspectivas artísticas. 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.
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Adicione
lindos dias sol
à sua receita
de felicidade.
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Perspectivas artísticas. 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.

Espaço gourmet
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Espaços
reservados para
uma vida mais
saudável e feliz.
Perspectivas artísticas. 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.
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2 quartos

Apto. Tipo

A funcionalidade
e o conforto são a
sua cara.

UNIDADE INTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT
INSTALADA PELO CLIENTE.

Unidade Giardino

UNIDADE EXTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT
INSTALADA PELO CLIENTE.

APTO 204 BLOCO 04

APTO 101 BLOCO 04

Unidade Giardino

APTO 103 BLOCO 04

APTO 102 BLOCO 04

Subsídios de até

R$ 15.815,00

Consulte condições de
financiamento 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.As cotas são medidas de eixo a eixo das paredes. Não fazem parte do
apartamento o acabamento dos pisos e bancadas, podendo ser adquiridos pelo Exclusivitá.

Unidade Giardino

Imagem ilustrativa

Implantação

Informações:

4004-9000

Atendimento online 24 horas:

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. Esta oferta não é cumulativa com outras promoções. R.06/102.994

