


Por uma vida com menos gente 
falando de números e mais 
números falando de gente.
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Nos últimos 41 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.

1 a cada 160 brasileiros vive em um MRV.

Presente em mais de 160 cidades de 22 estados mais  
o Distrito Federal. 

Já entregamos mais de 380 mil chaves.

Nos últimos 4 anos, investimos mais de um bilhão de 
reais em urbanização e infraestrutura na vizinhança dos nossos 
empreendimentos.
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Imagem ilustrativa com sugestão de decoração. Os móveis, objetos, revestimentos e demais acabamentos não fazem parte do Contrato. O empreendimento e suas unidades serão entregues conforme Memorial Descritivo.

Quando você olha à sua volta e sabe que está perto de tudo que gosta, não dá aquela sensação boa de ter escolhido o lugar perfeito para morar? 
No Residencial Chievo é assim. Mesmo estando num ponto bem tranquilo do Santa Cândida, a localização te deixa próximo ao Supermercado 
Condor, padarias, escolas e tudo que você precisa. E o condomínio, além da qualidade nos acabamentos no seu apê, tem uma ótima área de lazer 
para sua família se divertir o tempo todo. Aproveite a ajuda do programa do governo e troque o aluguel por esse mundo novo.

SANTA CÂNDIDA
2 quartos  I  Área de lazer

SEU APÊ É SEU MUNDO. 
E AQUI, A SUA GRANDE CONQUISTA.
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ENTRE BATER UM BOLÃO 
OU PEDALAR POR AÍ,
É SÓ ESCOLHER POR 

ONDE COMEÇAR.

QUADRA POLIESPORTIVA

BICICLETÁRIO

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.
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ESPAÇO GOURMET

TODOS OS JEITOS DE 
VIVER OS MOMENTOS 
MAIS FELIZES COM UM 
GOSTINHO ESPECIAL.

SALÃO DE FESTAS
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Imagem sujeita a alterações devido ao desenvolvimento do projeto e compatibilizações técnicas.



PLAYGROUND GAZEBO

POMAR PET PLACE

DIVERSÃO E VIDA 
SAUDÁVEL EM TODOS 

OS MOMENTOS.
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Este empreendimento possui opção de aquisição de Kit Acabamento diferenciado.



OS ESPAÇOS QUE VOCÊ SONHOU, 
NA MEDIDA DO SEU BOM GOSTO. 

APTO. OPÇÃO COM ÁREA PRIVATIVA

IMPLANTAÇÃO

APTO. 

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.

Apartamentos de 2 quartos

Apto. 101 - Bloco 02Apto. 201 - Bloco 02



MUITO MAIS CONFORTO 
E LAZER COM CONDIÇÕES 

QUE CABEM NO SEU BOLSO. 

Subsídios de até R$ 26 mil
Consulte condições de financiamento do Programa Casa Verde Amarela dentro do seu perfil.

IMPLANTAÇÃO 3D

IMPLANTAÇÃO 3D / ÁREA DE LAZER



Não jogue este impresso em via pública. Material liberado em 23/09/2021.
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         Este material tem caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário, os equipamentos e itens decorativos 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 venda nos nossos plantões. *Consulte condições de financiamento e avalie se você preenche os critérios para concessão 
dos benefícios. R-2-89.267.

0800 728 9000 | mrv.com.br


