


Nossa história começou há de mais de 40 anos. Nesse tempo, 
conseguimos levar a mais de 1 milhão de brasileiros a oportunidade 
de transformar as suas vidas, fazendo da conquista de um novo lar, 
um novo mundo. Um mundo com lazer, conforto e segurança para 
suas famílias, e com muita tecnologia também. E é essa mesma 
oportunidade que estamos trazendo para você agora. Mais que um 
lançamento, o que você vai ver nas próximas páginas é um residencial 
100% planejado para te oferecer essa qualidade de vida.

Muito prazer, 
somos a MRV.







Veja as inovações que
a MRV traz para você.

Mais economia na sua conta de condomínio.

ENERGIA SOLAR
nas áreas de convivência

BICICLETÁRIO
Um jeito mais saudável para você chegar aonde quer.



REGIÃO DO NOVO HORIZONTE

Entre lazer e localização, fique com o Campo di Sevilha da MRV. Ao redor, muito 
comércio e serviços, o Supermercado COOP e a Av. Tancredo Neves. E do lado 
de dentro, uma deliciosa piscina para você mergulhar quando quiser, área 
gourmet para um churrasco com os amigos, além de muitas atrações para as 
crianças e para o seu pet. E para que tudo isso caiba no seu orçamento a MRV 
preparou condições incríveis, além dos subsídios do governo de até R$ 27 mil 
reais. Não espere nem mais um dia para mudar de vida!

Descubra um mundo 
sem aluguel e com 
muita diversão,  
numa das melhores 
regiões da Zona Leste.
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2 QUARTOS
LAZER DE CLUBE



Sabe aquela vida que 
você vê nas redes sociais? 

Agora vai ser sua.

Espaço GourmetSalão de Festas



Piscinas
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Pet Place



Aqui todo mundo fica em forma. 
Até o seu cãozinho!

Fitness Bicicletário



Não tem fase da vida melhor que a infância.
Principalmente para quem vive aqui.

Salão de JogosPlayground



Espaço Kids



Unidade Giardino Apartamento Tipo

Já comece a planejar 
a decoração do  
seu novo mundo.

Consulte condições de financiamento do Programa 
Minha Casa Minha Vida dentro do seu perfil.

Subsídios  

R$ 27 milde até

BLOCO 01 - APTO 201BLOCO 01 - APTO 101

UNIDADE EXTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT 
INSTALADA PELO CLIENTE.

UNIDADE INTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT 
INSTALADA PELO CLIENTE.



Implantação

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.



4004 9000

mrv.com.br

31 9900-9000

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. 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 
financiamento e/ou subsídio do Programa Minha Casa Minha Vida dentro do seu perfil. RI R07/226992 do 1º cartório de oficio de São José dos Campos.


