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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 160 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.

Recicle sua ideia
de modernidade.
Sempre buscamos as soluções mais inovadoras, modernas e tecnológicas para facilitar a sua vida.
Nas áreas de convivência, muito espaço para um dia a dia mais saudável e lazer completo. Nos

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

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

Preparação
para WI-FI
Para tocar a sua playlist
preferida nas horas de lazer.

apartamentos, novas ideias para tornar sua vida mais prática. E mais: a MRV é a primeira do Brasil
de condomínio e menos impacto no meio ambiente pela utilização de uma forma de energia limpa e
renovável.

Medidor
Individual
de Água
Para você pagar somente
pela água que consome.
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a oferecer energia solar em larga escala. Isso significa muito mais economia com a redução da taxa

Descubra um
mundo novo,
com acesso
fácil a tudo
que você
precisa.

Imagem ilustrativa.

REGIÃO DE ITAQUERA

Inaugure um tempo de mais praticidade e modernidade na sua vida. O Residencial Cerejeiras
abre para você essa chance. Afinal, morar num condomínio com energia solar, elevador, edifíciogaragem e lazer pra família toda, por si só, faz o seu mundo melhor. Mas aqui você ainda vai
ter por perto tudo que a região de Itaquera tem de melhor. E isso inclui uma completa estrutura
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.

1 ou 2 dorms. | Opções com garagem | Área de lazer

de comércio e serviços e acesso fácil por trem (Estação Guaianazes), várias linhas de ônibus
e importantes vias como a Avenida Jacu Pêssego. Aproveite as condições especiais da MRV e
subsídios do Minha Casa Minha Vida e venha viver essa transformação.

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.

Diversão para valer e
para todo tipo de felicidade.

Salão de festas
Espaço kids

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.

Leve uma vida mais leve
com muita energia e astral.

Espaço fitness

Bicicletário

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.

Seu projeto
de vida
merece um
conforto
assim.
Aptos. tipo
Apto. 104 - Torre 2

Apto. 104 - Torre 2

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

UNIDADE EXTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT
INSTALADA PELO CLIENTE.

Apto. 101 - Torre 2

Implantação 3D

Espaços planejados na
medida do seu conforto

Este material tem caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. 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: R.01/202.323
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