
Alamedas de CAMPOS
R E S I D E N C I A I S



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.



REGIÃO DE GUARUS

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.

2 QUARTOS • LAZER COMPLETO



CONQUISTE UM MUNDO 
NOVO NA SUA VIDA, ENTRE 

O SHOPPING E A PISCINA.
As obras do Parque Jardim das Acácias estão aceleradas. Isso quer

dizer que, muito em breve, esse mundo de qualidade de vida vai abrir as
portas pra você e sua família. Além da ótima localização, ao lado do

novo Guarus Plaza Shopping, você vai ter o prazer de viver num
condomínio fechado que é um sonho: muito lazer e muita segurança. 

Aproveite as vantagens do Minha Casa Minha Vida e garanta,
desde já, o seu futuro aqui.

Alamedas de CAMPOS
R E S I D E N C I A I S



SALÃO DE FESTAS

ESPAÇO GOURMET

TUDO AZUL PARA VOCÊ
SABOREAR O BOM DA VIDA.

Imagem ilustrativa



PISCINAS
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.



ESPAÇO KIDS

PLAYGROUND ÁREA DE FITNESS

Imagem ilustrativa

SE DER SOL, TUDO É 
ENERGIA E ALEGRIA 

E SE CHOVER, TAMBÉM.

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.



Foto aérea da região

O MELHOR DE GUARUS, PERTO DE VOCÊ.



Subsídios do 

Governo
Consulte condições de financiamento do programa  

Minha Casa Minha Vida dentro do seu perfil.

UNIDADE GIARDINO

APTO. TIPO

UNIDADE EXTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT 
INSTALADA PELO CLIENTE.

UNIDADE INTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT 
INSTALADA PELO CLIENTE.

MUITO MAIS DO QUE
UM CANTINHO PRA

CHAMAR DE SEU. 

Ref.: Apto. 103 - Bloco 1

Ref.: Apto. 202 - Bloco 18



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.



(31) 9900-9000   I   0800 728 9000   I   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. As condições ora indicadas poderão sofrer alterações sem prévia comunicação ou anuência dos interessados, para 
adequação ao mercado. *Consulte condições de financiamento do Programa Minha Casa Minha Vida dentro do seu perfil. Esta oferta não é cumulativa com outras promoções. 
RI: R3/16.947 do Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis.

Não jogue este impresso em via pública. Material liberado em 27/05/2020.


