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Por uma vida com menos 
gente contando números.
E mais números
contando sobre gente.

Estamos em mais de 160 cidades brasileiras.

Já realizamos mais de 1 milhão de sonhos.

Entregamos mais de 320 mil chaves nos últimos 40 anos.

Investimos mais de R$ 500 milhões em obras de infraestrutura
muito além dos nossos muros nos últimos 7 anos.

Nos últimos 40 anos, nós, da MRV, acumulamos alguns números 
impressionantes. E eles impressionam não por sua grandeza, 
mas sim por cada sorriso, cada emoção, cada história de vida 
que eles contam.
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Imagem ilustrativa
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A localização que deixa 
seu dia a dia muito mais tranquilo.

Perspectiva artística
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REGIÃO DO PAGANI E PEDRA BRANCA

No Residencial Azaleias, tudo foi pensado para o bem-estar 
da sua família. Aqui, vocês vão ter o privilégio de viver em 
um moderno condomínio fechado com lazer completo para 
todo mundo se sentir em férias o ano inteiro, muito conforto e 
segurança total. Aproveite as condições especiais da MRV e dê 
esse upgrade na sua vida.

2 dorms. • Lazer de clube
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Mergulhe fundo  
nos momentos mais felizes.

Imagens ilustrativas

Salão de festas
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Piscinas
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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Quadra poliesportiva coberta

Diversão garantida para 
todo tipo de energia.
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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.

Playground

Imagens ilustrativas

Área de fitness
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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.

Bicicletário

Imagens ilustrativas

Salão de Jogos
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Espaço gourmet

Se jogue na felicidade 
de compartilhar alegrias.
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Projetos pensados no seu 
conforto em todos os espaços.

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 Giardino

Ref.: Apto. 101, bloco 02

Apto. tipo

Ref.: Apto. 201, bloco 02

UNIDADE EXTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT 
INSTALADA PELO CLIENTE.

UNIDADE INTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT 
INSTALADA PELO CLIENTE.
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Subsídios  

R$ 23.200,00
de até

Consulte condições de financiamento do Programa 
Minha Casa Minha Vida dentro do seu perfil.
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É você perto de tudo
que mais gosta.
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                                                                                               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 Azaléias R7 - 88.562 registrado no Cartório do1º Ofício de Registro de Imóveis de Palhoça/SC.

mrv.com.br4004-900031 9900-9000

Conheça o apartamento decorado no plantão de vendas: Av. Atílio Pedro Pagani, 766 - Pagani.
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