


POR UMA VIDA COM 
MENOS GENTE FALANDO 
DE NÚMEROS E MAIS 
NÚMEROS FALANDO DE 
GENTE.



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.

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.



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.

REGIÃO DO SANTA RITA
2 DORMS  •  ÁREA DE LAZER



LOCALIZAÇÃO, PRATICIDADE E MUITO LAZER.
TUDO PRA FAZER DA SUA CASA, O SEU MUNDO. 

No Residencial Angellis é assim: cada detalhe foi pensado na sua qualidade de vida. E isso começa 
pelo privilégio de morar na região do Santa Rita, a poucos minutos do Centro, do Tivoli Shopping 
e dos parques Araçariguama, Ipês e Panambi, você vai contar com fácil acesso à rodovia Luís de 

Queirós. Mas tem mais. O conforto e a segurança de viver em um condomínio fechado e a área de 
lazer com quadra gramada e até um pet place para o seu amiguinho fazer a festa.



SALÃO DE FESTAS
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.

NA HORA DE COMEMORAR, 
CAPRICHE NO TEMPERO!



PISCINAS
ESPAÇO GOURMET



SALÃO DE FESTAS
PET PLACE



PLAYGROUND
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.

DÁ ATÉ PRA IMAGINAR OS OLHINHOS DE FELICIDADE
DAS CRIANÇAS E DO SEU MELHOR AMIGO.



QUADRA
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.

PARA QUEM TEM ENERGIA DE SOBRA, 
A DIVERSÃO NÃO TEM HORA.



PISCINAS
BICICLETÁRIO



Imagem ilustrativa



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.

*Verifique se seu empreendimento possui previsao para ar condicionado

*Verifique se seu empreendimento possui previsao para ar condicionado

MUITO MAIS CONFORTO NO SEU LAR 
POR MUITO MENOS NO SEU BOLSO.

BLOCO 03 - APTO. 104

Subsídios de até R$ 27.420,
Consulte condições de financiamento do Programa Minha Casa Minha Vida dentro do seu perfil.

UNIDADE GIARDINO

BLOCO 03 - APTO 302

APTO. TIPO

• Aponte a câmera para o QRCode.
• Divirta-se com o seu sonho nos mínimos detalhes



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.

ESPAÇOS PLANEJADOS 
COMO VOCÊ SEMPRE SONHOU.

IMPLANTAÇÃO



Imagem ilustrativa



(31) 9900-9000      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.

Não jogue este impresso em via pública. Material liberado em xx/04/2020.


