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POR UMA VIDA 
COM MENOS GENTE 
CONTANDO NÚMEROS.
E MAIS NÚMEROS 
CONTANDO SOBRE 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.



       

NOSSAS MELHORES IDEIAS 
SAEM DO PAPEL  
DIRETO PARA SUA VIDA.
  
Imagina um condomínio com energia 
solar nas áreas comuns, e com isso,  
o benefício da economia na conta?
E poder ver seu filho saborear uma 
fruta fresquinha e sem agrotóxicos, 
direto do pé?

POMAR
PREPARAÇÃO PARA WI-FI

ENERGIA SOLAR
NAS ÁREAS DE CONVIVÊNCIA.

NAS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO



       

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.

Sonho que se sonha junto é realidade. E a MRV está  
ao seu lado para transformar o seu mundo, em um  
2 quartos com tudo o que você sempre imaginou  
para sua vida: mergulhos na piscina, espaço para as 
crianças brincarem, churrascos no fim de semana e 
muito mais. Esse é o Parque Castel di Verona, o mais 
novo lançamento da MRV no Bairro Seminário,  
a apenas 3 km da Orla Morena e pertinho do centro, 
universidades, postos de saúde, escolas e centros 
comerciais. E tudo isso é para você, que tem renda 
familiar a partir de R$ 2 mil: aproveite as condições 
especiais de lançamento e os subsídios  
que diminuem o preço em até R$ 21 mil  
e venha curtir os melhores anos da sua vida!  

2 quartos
Lazer equipado

UM SONHO PARA CHAMAR DE SEU,
COM MUITO LAZER E A MELHOR LOCALIZAÇÃO.
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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.

PISCINAS

VOCÊ VAI SAIR DE ALMA LAVADA 
DEPOIS DE CADA MERGULHO.
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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.
ESPAÇO GOURMET

POMAR

COLOQUE MUITO MAIS SABOR NOS SEUS DIAS.

Imagem ilustrativa



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.

A VIDA VAI SER UMA FESTA.  
E NÃO VAI FALTAR LUGAR PARA COMEMORAR.

SALÃO DE JOGOS

SALÃO DE FESTAS
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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.

É, VAI SER DIFÍCIL  
CHAMAR AS CRIANÇAS PARA SUBIR. 

PLAYGROUND

BICICLETÁRIO
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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.

Ref.: Apto. 103 - Bloco 13
Ref.: Apto. 201 - Bloco 13

UNIDADE
GIARDINO

APTO. TIPOCHEGOU A HORA DE  
TIRAR OS SEUS SONHOS 
DO PAPEL.



APTO. TIPO

UNIDADE GIARDINO

APTO. 102 - Bloco 13

APTO. 201 - Bloco 13

OS ESPAÇOS 
QUE COMBINAM 

COM VOCÊ.

APARTAMENTOS
2 QUARTOS  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.



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. 
Esta oferta não é cumulativa com outras promoções.

(31) 9900-9000 | 4004-9000 | mrv.com.br
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