
A MUDANÇA DE 
VIDA QUE VOCÊ 
SEMPRE SONHOU 
COMEÇA COM  
UM NOVO LAR.
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ENERGIA SOLAR NAS 
ÁREAS DE CONVIVÊNCIA
Mais economia na sua 
conta de condomínio.



Um lançamento 
repleto de inovações  
para a sua vida.

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

MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE ÁGUA.
Agora, você só vai pagar 
pela água que consome.

TOMADAS USB.
Mais comodidade para 
te deixar conectado.

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

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





Imagine sua vida com varanda, elevador, energia solar, piscina e o melhor de Ponta Negra ao seu redor. Não seria um sonho viver 
assim?  Pois é exatamente esse privilégio que te espera no residencial Praia de Ponta Negra. Aqui, além de morar perto do Shopping  
Ayrton Senna, você vai curtir um condomínio fechado com uma completíssima área de lazer e muita tecnologia e modernidade  
para o seu dia a dia.  Aproveite as vantagens do Minha Casa Minha Vida e dê a largada rumo ao futuro que sempre sonhou.

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.
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2 QTOS.     I     LAZER COMPLETO     I     VARANDA     I     ELEVADOR

TER PISCINA 
E SHOPPING 

PERTINHO DE 
VOCÊ FAZ O SEU 

MUNDO MELHOR.



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.

PISCINAS



Lazer e diversão para toda família.



Seu projeto de vida, com todo  
o conforto que  você merece.

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 GOURMETPLAYGROUND



BICILETÁRIO

SALÃO DE FESTAS

POMAR BICICLETÁRIO



Descubra um novo mundo  
de tranquilidade e conforto.

ELEVADOR
OPÇÕES COM VARANDAIm
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UNIDADES GIARDINO      I      2 QTOS.

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. 104 - Bloco 9

Ref.: Apto. 101 - Bloco 3



Espaços planejados  
para o seu conforto.

APTO. TIPO      I      2 QTOS.

Ref.: Apto. 202 - Bloco 3

Ref.: Apto. 202 - Bloco 3



O seu bem  
estar mora  

aqui.

SUBSÍDIOS DE ATÉ

R$ 21 MIL
Consulte condições de financiamento e/ou subsídio do 
programa Minha Casa Minah Vida, dentro do seu perfil.



IMPLANTAÇÃO



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. Esta oferta não é cumulativa com outras promoções. R2-59867 7º Ofício de Imóveis Natal

Não jogue este impresso em via pública.
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