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COSTA DA



Muito prazer, 
eu sou a MRV.
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.
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RECICLE SUA IDEIA
DE MODERNIDADE.

Sempre buscamos as soluções mais inovadoras 

e sustentáveis para facilitar a vida de quem 

mora em um MRV. E foi por acreditar que essa 

modernidade faz um mundo melhor para todos, 

que nos tornamos a primeira do Brasil a oferecer 

energia solar em larga escala. Isso significa mais 

economia para o morador e menos impacto no 

meio ambiente, pois estamos falando de uma 

fonte energética limpa e abundante em nosso 

país. E no Residencial Costa da Prata, inovação  

e tecnologia é o que não vai faltar na sua vida.

Preparação para Câmeras
Em lugares estratégicos
do condomínio

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

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



Quando você vem para um MRV, um novo mundo se abre 

na sua vida. E o Residencial Costa da Prata tem tudo para 

enriquecer essa história. A ótima localização no Bairro Afonso 

Pena te deixa perto do Parque Náutico, aeroporto, faculdade, 

Max Atacadista, Jacomar Supermercado e comércio em 

geral, com fácil acesso às avenidas das Torres e Rui Barbosa. 

E o condomínio fechado é um convite a um novo jeito de 

viver, com mais lazer, mais conforto e mais segurança para 

sua família. Aproveite as vantagens do Minha Casa Minha 

Vida e garanta, desde já, o futuro dos seus sonhos.

Mude sua vida pra melhor 
no Bairro Afonso Pena.

Num MRV assim, 
vale muito a pena.

2 quartos
Área lazer

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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Seu lazer com sombra, 
água fresca e fruta boa no pé.

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.

Imagem ilustrativa.POMAR



Se vai rolar a festa, 
o sabor tem que ser especial.

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.

Imagem ilustrativa. Imagem ilustrativa.SALÃO DE FESTAS

ESPAÇO GOURMET



Brincar e pedalar, é só começar.
E não tem hora de parar.

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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PLAYGROUND

BICICLETÁRIO



Em cada canto,  
um conforto pra chamar de seu.

Unidade Giardino

Apto. tipo

Implantação

SUBSÍDIOS DE ATÉ

R$ 23.200,
Consulte condições de financiamento e/ou subsídio do 
programa Minha Casa Minah Vida, 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.  
Não fazem parte do apartamento o acabamento dos pisos e bancadas, podendo ser adquiridos pelo Exclusivitá.

UNIDADE EXTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT 
INSTALADA PELO CLIENTE.

UNIDADE INTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT 
INSTALADA PELO CLIENTE.

Imagem ilustrativa.

APTO 101 - BL02

APTO 202 - BL02



Este material tem caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário, os equipamentos e itens decorativos 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 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 RI Residencial Costa da Prata: R-954.269 registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de São José dos Pinhais.

4004 9000   |   mrv.com.br

Plantão de vendas: Rua Francisco dal Negro, 3.057
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