
Bem-vindo aos melhores 
anos da sua vida.



Acreditamos que a conquista de um novo 

lar tem o poder de transformar a vida das 

pessoas. E é esta oportunidade que estamos 

trazendo para você, com o Residencial 

Amaro. Um projeto onde pensamos em 

cada detalhe com muito carinho, para te 

entregar tudo de melhor que você merece. 

A começar do privilégio de morar numa 

excepcional localização.

Muito prazer, 
somos a MRV. Pe
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Perspectiva artística



A localização do Residencial Amaro 

na região do Engenho de Dentro é 

perfeita. Além da ótima estrutura de 

comércio, serviços e opções de lazer, 

te dá total mobilidade e facilidade 

de acesso. Aí, é só aproveitar esse 

tempinho extra que você vai ganhar 

todo dia, para curtir a vida.

Morar ao lado da 
Linha Amarela vai te 
fazer ganhar tempo.

Imagem ilustrativa

Implantação 3D em foto aérea do local



As áreas de lazer do Residencial Amaro, além de completas e equipadas, deixam sua 

qualidade de vida lá no alto, lá no topo. Principalmente a parte localizada na cobertura do 

edifício garagem. Ali, a privacidade e a linda vista da região se somam para te inspirar a 

viver momentos inesquecíveis com a família.

Inspiração para transformar tempo livre 
em qualidade de vida nunca vai faltar.
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Implantação 3D 



Imagine viver com o conforto dos 

elevadores e num apartamento  

com opção de varanda e suíte.  

No Residencial Amaro você vai ter 

tudo isso e muito mais.

Para fazer do 
seu novo lar,
o melhor 
dos mundos 
para você.
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Para mergulhar de cabeça nos 
dias de sol e nas noites de luar.

Perspectiva artística

Piscina



Para dar aquele toque de sabor 
e alegria à sua receita de felicidade.
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Espaço gourmet Salão de festas



Para se apaixonar com aqueles 
olhinhos fazendo festa para você. 
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Pet placePlayground



Para que os momentos de diversão 
sejam também de novas amizades.
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Espaço kids Salão de jogos



Para que o sossego e a leveza
te embalem nas horas de descanso.
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BicicletárioGazebo



Para que o seu estilo de viver
fique mais aconchegante.
Opções com suíte, varanda e elevador

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.



Além de tudo que você já viu, o 

projeto do Residencial Amaro 

inclui uma série de inovações que 

mostram todo um cuidado da MRV 

com o meio ambiente e trazem mais 

conforto, praticidade e economia 

para o seu dia a dia. 

Para que a 
modernidade 
seja item de série 
no seu dia a dia.

Bikes 
Compartilhadas
Um jeito mais saudável para 
você chegar aonde quer.

Sistema de 
Segurança
Tranquilidade para sua 
família, dia e noite.

Preparação para 
Medidor Individual 
de Água
Para você pagar somente 
pela água que consome.

Energia Solar 
nas Áreas de 
Convivencia
Mais economia na sua 
conta de condomínio.

Preparação 
para Wi-fi
Para tocar a sua playlist 
preferida nas horas de lazer.
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