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Construtora entrega apartamentos com 
ar-condicionado e cozinhas e banheiros equipados

Koerich lança o conceito 
Clima, Mesa e Banho

A Koerich Imóveis lançou uma nova ca-
tegoria de produtos. Com o conceito Clima, 
Mesa e Banho, são 15 apartamentos que re-
ceberam ares-condicionados no living e nos 
quartos, além de cozinhas e banheiros equi-
pados e decorados. Os empreendimentos 
premiados com essa novidade são o Alame-
da Domo Clube e Residence - na Trindade, o 
Residencial Porto de Bremen - no Itacorubi, 
o Naval Clube Residencial – no Novo Estrei-
to, e os eStúdio WOK, eStúdio Oceano e eS-
túdio Central – estes no centro da cidade.

E para entregar excelência a Koerich 

Imóveis convidou o renomado escritório 
PSF Arquitetura e a talentosa arquiteta 
Paty Koerich para desenharem e executa-
rem os projetos. Segundo Mário Pinheiro, 
da PSF Arquitetura, as soluções adotadas 
vão muito além da cozinha tradicional, pois 
são apartamentos amplos e foi necessário 
pensar em diversas soluções de armários 
e prateleiras para compor os ambientes. 
“Pensamos no acondicionamento de lou-
ças, utensílios, eletrodomésticos, além das 
áreas para o armazenamento dos alimen-
tos e mantimentos do dia a dia” conta.
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Funcionalidade é ponto central

Mais sofisticação e praticidade

Apartamentos mais completos

A funcionalidade é o principal ponto dos projetos, e eles 
traduzem os sentimentos e emoções que as famílias buscam no 
dia a dia. O trabalho envolve formas e elementos de memória 
afetiva. Para a arquiteta Paty Koerich, o principal desafio foi 
entregar apartamentos com muita personalidade, o que carac-
teriza cada cliente, mas que tivesse boa aceitação por parte de 
todo o público que visitou as unidades. “Não é só a estética dos 
ambientes, mas como nos sentimos dentro deles que é real-
mente importante” afirma.

Clima, Mesa e Banho vem para compor o portfólio de produtos 
incríveis desenvolvidos pela Koerich Imóveis. Cozinhas e banhei-
ros decorados agregam sofisticação e praticidade a apartamen-
tos já prontos para morar, e agora com essa facilidade a mais. 
A escolha dos materiais, a disposição do layout e os elementos e 
composição da decoração trazem a madeira, que remete à natu-
reza, o granito, o mármore, e paletas de cores que passam desde o 
branco ao preto, a cor terra, ao azul, amarelo e cinza, traduzindo 
a diversidade de ideias e personalidades desses ambientes. 

Outro cuidado evidenciado pela construtora é com os for-
necedores dos mobiliários. Foram três empresas selecionadas 
para entregar projetos de qualidade, com design moderno, efi-
ciência na montagem. Para a Koerich Imóveis, o resultado foi 
além do esperado e promete surpreender os clientes. “Estamos 
confiantes que demos um passo à frente em relação aos pro-
dutos entregues pela Koerich Imóveis. Essa é mais uma novida-
de que veio para ficar em nosso portfólio. Queremos e vamos 
entregar apartamentos cada vez mais completos aos nossos 
clientes”, afirma Walter Silva Koerich, diretor superintendente 
da Koerich Imóveis.

“Pensamos no 
acondicionamento de louças, 
utensílios, eletrodomésticos, 
além das áreas para o 
armazenamento dos alimentos 
e mantimentos do dia a dia.”

Mário Pinheiro.
PSF Arquitetura.
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Bairro contribui para a integração cultural
“O sucesso foi tão grande que recebemos 

muitas manifestações do público e de escrito-
res para realizarmos o FLIC anualmente. Nos-
so compromisso é de fazermos o próximo em 
2018. Mas, diante de uma demanda importan-
te da área literária, da repercussão positiva 
para todos, podemos estudar o caso com os 
patrocinadores”, disse o publicitário Roberto 
Costa, diretor geral do festival. Para o curador, 
Nelson Rolim, o FLIC mostrou o vigor da litera-
tura e que, quando há oferta de boa eventos, 
há uma grande presença do público. “Agora é 
importante a sociedade se apropriar do FLIC e, 
cada um à sua maneira, contribuir para que 
o festival cresça e continue a fazer história”.

Com incentivo do Ministério da Cultura 
e Governo Federal, por meio da Lei Rouanet, 
o FLIC teve patrocínio das empresas ENGIE, 
WEG, Multilog e Intelbrás. A promoção foi da 
Unisul, ACL - Academia Catarinense de Letras 
e Propague Comunicação, com apoio da Cida-
de Criativa Pedra Branca.

Os homenageados do festival foram os 
escritores Salim Miguel e Julio de Queiroz (in 
memoriam), o pintor e poeta Rodrigo de Haro, 
o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Ca-
tarina, por seus 120 anos, além do premiado 
projeto Barca dos Livros, biblioteca comunitá-
ria liderada pela professora Tânia Piacentini, 
na Lagoa da Conceição.

Sucesso do evento comprova que 
empreendimento imobiliário pode aliar suas 
estratégias empresariais à atividade cultural

Pedra Branca  pode 
repetir o FLIC em 2017

A Cidade Criativa Pedra Branca é conhecida no 
universo do urbanismo moderno como um mode-
lo de inovação, com características que diferenciam 
o bairro de qualquer outro da Grande Florianópolis 
ou de Santa Catarina. O case de sucesso atrai a aten-
ção de autoridades e urbanistas de todas as par-
tes, inclusive do exterior, pela forma como o imenso 
empreendimento vem sendo implantado, em mais 
de duas décadas de planejamento e realizações.

Em 2016 os empreendedores conseguiram somar 
a perspectiva econômica – de crescimento imobiliá-
rio planejado de acordo com critérios ambientais e 
urbanísticos rigorosos – à criatividade na área cul-
tural. Por iniciativa da administração da empresa 
Pedra Branca, com apoio da Academia Catarinen-
se de Letras e da Unisul, foi promovida em outubro a 
primeira edição do FLIC (Festival Literário Interna-
cional Catarinense), com a presença de artistas e es-
critores brasileiros e estrangeiros durante cinco dias. 

Mais de 30 mil pessoas circularam pelo bair-
ro, em especial na região do Passeio Pedra Bran-
ca. As atividades literárias – com debates, de-
clamações, contações de histórias, oficinas e 
lançamentos de livros – ficaram concentradas no 
Atrium Offices, empreendimento recentemente en-
tregue, enquanto os shows ocorreram na praça local. 

Também foram promovidos encontros específi-
cos sobre inovação, urbanismo e meio ambiente, três 
pontos fortes da Pedra Branca, reconhecidos tanto no 
Brasil, quanto no exterior. Diretores e outros gesto-
res da empresa participaram desses encontros, com 
o objetivo de demonstrar o quanto o empreendimen-
to destaca-se como case urbanístico de vanguarda. A 
realização de uma atividade como o FLIC comprovou 
o acerto dos empreendedores em elevar a Cidade Cria-
tiva Pedra Branca a um novo patamar – um ponto de 
encontro cultural –, muito acima da simples participa-
ção no mercado imobiliário da Grande Florianópolis. >> Empresário Roberto Costa, diretor geral do festival na Pedra Branca
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Inspeção predial: O Olho Clínico de Seu Condomínio.
Não é apenas o seu veículo que envelhece e passa a necessitar de exames periódicos 
e manutenção constante, as Edificações também sofrem com a ação do tempo e os 
desgastes podem gerar custos elevados, caso a manutenção preventiva não seja feita 
permanente e de modo correto.

Os síndicos e condôminos nem sempre são habilitados ou “habilidosos” para realizar 
uma inspeção detalhada nos edifícios. Esta tarefa deve ser atribuída a um profissional do 
segmento, geralmente engenheiros ou mesmo inspetores que operam junto às construtoras.

A inspeção predial é semelhante a que é realizada quando se compra um carro, 
normalmente acompanhada de um mecânico da confiança do comprador. Em geral, 
as empresas do ramo ou os profissionais liberais fazem uma inspeção detalhada, uma 
espécie de radiografia do prédio, onde são checados uma série de itens .

Ela se inicia com a detecção dos pontos deteriorados, depois os itens que devem ser 
corrigidos são colocados em ordem de prioridade. Com a determinação  destes pontos, é 
possível atuar dentro do fluxo de caixa do condomínio.

O profissional contratado deve realizar um Laudo Técnico, ao final do serviço, juntamente 
com as fotos dos locais que deverão passar por manutenção ou reforma. Desta forma, 
identificando os pontos antes que os danos atinjam maiores proporções, faz com que o 
condomínio economize uma boa quantia com a prevenção. 

Através do laudo, o síndico poderá orçar as obras e apresentá-las ao condomínio, já 
contando com um planejamento financeiro que suavize os valores a serem cobrados nos 
rateios ou junto às taxas de condomínio, conforme o caso.

Normalmente os itens verificados são o desgaste estrutural, umidade e vazamentos, 
sistemas de proteção e instalações elétricas e hidráulicas, garagem, caixa d’água, esgoto, 
escadarias, pinturas, sinalizações, equipamentos de proteção dos funcionários.

Todas as obras nos Edifícios terão que ter a ART- “Anotação Responsabilidade Técnica 
para garantia do contratante e contratado”. 

Em algumas cidades, como São Paulo, existem projetos de lei em andamento que 
tornarão obrigatória a realização das inspeções, visando à segurança de todos os que 
habitam em edifícios.

Em outros Países, como nos EUA, esta prática é adotada há mais de 20 anos, esperamos 
que o Brasil também passe a praticá-la, sempre que se fizer necessário, visando à 
segurança de todos.

sindiconde
COLUNA

Nosso condominio hoje 

www.sindiconde.com.br

MAIS  DE

Nós do Grupo Feltrin pensamos em ajudar e 
facilitar a vida de nossos clientes. 

Em breve com 3 endereços para melhor 
atendê-los, onde trabalhamos com venda e 

aluguel de imóveis comerciais e residenciais.

Prestamos serviços contábeis para pessoas 
físicas e jurídicas coma a ajuda  

da Contabilidade Feltrin.

E, também, ajudamos na administração  
de condomínios com a Cr2 Administração  

de Condomínios.

www.grupofeltrin.com.br

(48) 3090-9700

facebook.com/grupofeltrin

Casa Residencial
SANTOS DUMONT: 03 dorms (01 suíte), 02 sal, coz, bwc e gar 
R$1300,00 Cod: 00387.005
FORQUILHAS: 02 dorms., sal, coz, e gar R$ 650,00 Cód. 00958.001  
PRAIA DE FORA: 04 dorm, sal, coz, área de serv, 02 bwcs, var e gar R$ 
2000,00 Cód.: 00802.001 
BELA VISTA, PHÇ: 2 pisos, sal, coz e lavb, 02 dorm, 1 suíte c sac, bwc, 
gar, área de serv R$ 1100,00 Cód.: 00354.001
AREIAS: 02 dorm, sal, coz, bwc, área de serv e gar R$ 900,00 Cód.: 
00758.001

Casa Comercial
SERRARIA: aprox 510m² de área tot e 350m² área útil R$ 3000,00 
Cód.: 00757.001

Galpões 
ARIRIU: aprox 313m², sendo 35m² de mezanino R$ 3500,00 Cód.: 
00176.002

Terreno 
LISBOA: aprox 240m² R$ 1000,00 Cód: 00611.001
P. DO SUL: aprox 140m² R$ 1450,00 Cód: 00227.002
BARREIROS: murado c/ aprox 360m² R$ 1500,00 Cód.: 10008.004

Apartamento de 01 dormitório 
F. SANTO ANTONIO: sal, coz, ban e gar R$ 500,00 Cód.: 00011.003
AREIAS: sal, coz, ban, e estac R$ 400,00 Cód.: 20022.006
CAMPINAS: sal e coz conj e bwc R$ 580,00 Cód: 00655.008
SERRARIA: coz, sal, área de serv e gar R$ 500,00 Cód.: 20071.001
ROÇADO: sal, coz, bwc e gar R$ 500,00 Cód.: 02061.002
REAL PARQUE: sal, coz, bwc e gar. R$ 500,00 Cód.: 02061.003
CAMPINAS: sal e coz conj, bwc e área de serv R$ 580,00 Cód.: 
00655.003
CAMPINAS: sal e coz conj, bwc e área de serv R$ 580,00 Cód.: 
00655.004
P. DO IMARUIM: coz, bwc e área de serv R$ 550,00 Cód.: 00433.001
PONTE DO IMARUIM: sal e coz conj, bwc, área de serv e gar R$ 500,00 
Cód.: 00149.003
KOBRASOL: sal, coz, bwc R$ 750,00 Cód.: 10114.001
CENTRO PHÇ: sal e coz conj e bwc R$ 600,00 Cód.: 00808.017
AREIAS: sal, coz, bwc, área de serv e gar R$ 500,00 Cód.: 20026.007
F. SANTO ANTONIO: coz, bwc e área de serv R$ 500,00 Cód.: 
00011.010
PRAIA COMPRIDA: coz, bwc e área de serv R$ 500,00 Cód.: 00029.001

Apartamento de 02 dormitórios 
KOBRASOL: sal, coz, bwc, área de serv e sac R$ 750,00 Cód.: 00967.001
KOBRASOL: sal, coz e área de serv conj, bwc, sac e gar R$ 900,00 
Cód.: 00691.001
REAL PARQUE: sal, coz, bwc, área de serv  e gar R$ 650,00 Cód.: 
00742.001
CAMPINAS: sac ampla, 01 suíte, 02 sal, bwc, copa, coz e gar R$ 
2500,00 Cód.: 00749.001
REAL PARQUE: sal, coz, bwc, área de serv e gar R$ 550,00 Cód.: 
00753.001
P. DO IMARUIM: sal, coz área de serv com varanda e gar R$ 800,00 

Cód.: 00626.002
CAMPINAS: sal, coz, bwc, área de serv R$ 690,00 Cód.: 00654.002
JD ELDORADO: sal, coz, bwc, área de serv, sac c/churra e gar R$ 
700,00 Cód.: 00259.002
JD ELDORADO: sal, coz, bwc, área de serv, sac c/churra e gar R$ 
700,00 Cód.: 00259.003
JD ELDORADO: sal, coz, bwc, área de serv, sac c/churra e gar R$ 
700,00 Cód.: 00259.004
BELA VISTA/PALHOÇA: sal, coz, bwc, sac c/ churr, área de serv e gar 
R$ 790,00 Cód.: 00408.007
BELA VISTA/PALHOÇA: sal, coz, bwc, sac c/ churr, área de serv e gar 
R$ 790,00 Cód.: 00408.008
BELA VISTA/PALHOÇA: sal, coz, bwc, sac c/ churr, área de serv e gar 
R$ 790,00 Cód.: 00408.009
BELA VISTA/PALHOÇA: sal, coz, bwc, sac c/ churr, área de serv e gar 
R$ 790,00 Cód.: 00408.010
RIO CAVEIRAS: sal, coz, bwc, área de serv, sac e gar R$ 1000,00 Cód.: 
00117.014
RIO CAVEIRAS: sal, coz, bwc, área de serv, sac e gar R$ 1000,00 Cód.: 
00117.015
P. DO IMARUIM: sal e coz conj, bwc, área de serv e gar R$ 450,00 
Cód.: 00134.004
FAZENDA STO ANTONIO: sal e coz e área de serv conj, bwc e gar R$ 
800,00 Cód.: 00064.001
JD AQUARIUS: sal, coz, bwc, área de serv e gar R$ 650,00 Cód.: 
00336.003
P. DO IMARUIM: sal e coz conj, bwc e área de serv R$ 750,00 Cód.: 
00510.001 
P. DO IMARUIM: 01 suíte, sal, coz, bwc e área de serv R$ 800,00 Cód.: 
00139.011
CAMPINAS: sal, coz, bwc, área de serv, sac c/ churr e gar R$ 850,00 
Cód.: 00202.010
AREIAS: sal, coz, área de serv, sac c/ churras e gar R$ 1050,00 Cód.: 
20034.003
KOBRASOL: sal, coz, bwc e área de serv R$ 800,00 Cód.: 10013.003
PONTE DO IMARUIM: sal e coz conj, bwc, sac, área de serv e gar R$ 
730,00 Cód.: 00033.014
AREIAS: sal, coz, área de serv e gar R$ 850,00 Cód.: 20035.003 
NOS SEN DO ROSARIO: 1 suíte, sal c/ sac e churr, coz, área de serv, 
bwc, gar R$ 1100,00 Cód.: 00801.001
AREIAS: sal, coz, bwc, área de serv e gar R$ 880,00 Cód.: 20024.006
BARREIROS: sal, coz, bwc, área de serv, sac e gar R$ 1.000,00 Cód.: 
20046.001
BARRA DO ARIRIU: sal e coz conj, bwc, área de serv, sac c/ churr e gar 
R$ 550,00 Cód.: 00543.001
ARIRIÚ: sal e coz conj, bwc, área de serv e estac R$ 550,00 Cód.: 
10590.001
AREIAS: sal, coz, bwc, área de serv, sac e gar R$ 900,00 Cód.: 
20008.001
BARREIROS: 01 suíte, coz, sal c/ sac e churr, área de serv, bwc e gar 
R$ 1250,00 Cód.: 20034.001
P. DO IMARUIM: sal e coz conj, bwc, área de serv e gar R$ 450,00 
Cód.: 00134.001
PASSA VINTE: 01 suíte, sal e coz conj, bwc, área de serv, sac c churr e 
gar R$ 880,00 Cód.: 00202.020

KOBRASOL: sal, coz e área de serv R$ 700,00 Cód.: 10270.001
PONTA DE BAIXO: sal, bwc, coz e área de serv conj e estac rotativo 
R$ 500,00 Cód.: 00804.001
BOM VIVER: sal, coz e área de serv conj, bwc e vaga de estac descob 
R$ 400,00 Cód.: 00059.001

Apartamento de 03 dormitórios 
ROÇADO: sal, coz, bwc e área de serv R$ 800,00 Cód.: 00621.002
JD AQUARIUS: coz e área de serv conj, sal, bwc, terraço e gar R$ 
680,00 Cód.: 00390.001
KOBRASOL: semimob, cop, coz, sal, área de serv, bwc e gar R$ 900,00 
Cód.: 00780.001
PRAIA COMPRIDA: sal, bwc, coz e área de serv conj (c/ arms) e estac 
R$ 850,00 Cód.: 10420.003
REAL PARQUE: 01 suíte, sal, coz, bwc, área de serv e gar R$700,00 
Cód.: 20026.002
PRAIA COMPRIDA: sal, coz, bwc, área de serv e estac R$ 650,00 Cód.: 
00798.001
AREIAS: 1 suíte, sal, coz, área de serv, bwc e gar R$ 950,00 Cód.: 
20044.004
CAMPINAS: sal, coz montada, área de serv c/ armár, bwc e gar R$ 
1.200,00 Cód.: 00810.001
BELA VISTA: sal, coz, bwc, área de serv R$ 790,00 Cód.: 10398.001
FZDA STO ANTONIO: 01 suíte, sal, coz, bwc, área de serv, sac c/ churr 
e gar R$ 1000,00 Cód.: 00811.001
CENTRO SJ: 01 suíte, sal, coz, bwc, área de serv, sacada e gar R$ 
1.300,00 Cód.: 00332.005
CAMPINAS: 02 suítes, sal, coz, bwc, área de serv grande, gar R$ 
2.000,00 Cód.: 00816.001
CENTRO SJ: 1 suíte, sal c sac, coz, bwc, área de serv e vaga de gar  R$ 
1300,00 Cód.: 00332.007

 Kitnet 
IPIRANGA: semi-mob, aprox 30 m² e bwc R$ 500,00 Cód.: 20067.004
AREIAS: dorm, coz, bwc e gar R$ 500,00 Cód.: 20069.001 
AREIAS: dorm, coz, bwc e gar R$ 500,00 Cód.: 20069.002
IPIRANGA: aprox 35 m² e bwc R$ 500,00 Cód.: 20061.001
IPIRANGA: aprox 35 m² e bwc R$ 500,00 Cód.: 20061.002
IPIRANGA: aprox 35 m² e bwc R$ 500,00 Cód.: 20061.003

Lojas
MONTE CRISTO: aprox 90m² e bwc. R$ 1500,00 Cód.: 00526.004
BARREIROS: aprox 30m² e um bwc  R$ 1400,00 Cód.: 00956.001
P. DO IMARUIM: aprox 110m² e bwc R$ 1000,00 Cód.: 00135.003 
CAMPINAS: aprox 50m² e bwc R$ 1200,00 Cód.: 00647.001 
CAMPINAS: aprox 27m² e bwc R$ 900,00 Cód.: 00113.002
ARIRIU: aprox 62m², com mezanino e bwc R$ 900,00 Cód.: 00732.001
ARIRIU: aprox 46m², mez e bwc R$ 800,00 00 Cód.: 00732.002
CAMPINAS: aprox 21m² e bwc R$ 790,00 Cód.: 00206.002
FORQUILHINHAS: aprox 40m² e bwc R$ 700,00 Cód.: 00153.006
CAMPINAS: aprox. 40m² e bwc R$ 600,00 Cód.: 00655.007
P. DO IMARUIM: aprox. 53m² de área priv, mez e bwc R$ 400,00 Cód.: 
00975.002
P. DO IMARUIM: aprox. 53m² de área priv, mez e bwc R$ 400,00 Cód.: 
00975.001

KOBRASOL: aprox. 70m², mezanino e bwc R$ 2500,00 Cód.: 10320.002
BREJARU: aprox 12x9, coz e bwc +apto 3 dorm, sal, coz, bwc e área 
serv R$ 2100,00 Cód.: 00602.001
KOBRASOL: aprox 75,00m² e bwc R$ 2000,00 Cód.: 00398.003
CAMPINAS: aprox 25m² e bwc R$ 1200,00 Cód.: 00206.011
CAMPINAS: aprox 15 m² R$ 950,00 Cód.: 00054.001
PONTA DE BAIXO: aprox 50m² e bwc R$ 650,00 Cód.: 10325.008
KOBRASOL: aprox 55m² e bwc R$ 2800,00 Cód.: 00463.009 
CENTRO: aprox.32m² e bwc R$ 1.000,00 Cód.: 01020.004
CAMPINAS: aprox 200m², c/ coz, salão, 03 bwcs, hall de entr, varanda 
e área de serv R$ 5.500,00 Cód.: 00123.013

Salas 
CAMPINAS: aprox 500m², 03 salas c/ terraço priv, bwc e 03 vg de gar 
R$ 20000,00 Cód.: 00117.013
CENTRO/PALHOÇA: aprox 80m² e bwc R$ 7000,00 Cód.: 00635.001
PASSA VINTE: no 4º andar, aprox 51 m², 1 bwc e uma gar R$ 900,00 
Cód.: 00182.001
CAMPINAS: aprox 30 m² e gar R$ 1490,00 Cód.: 00117.011
PASSA VINTE: aprox 37m², bwc e gar R$ 860,00 cód.: 00257.001
CAMPINAS: aprox 21m² e bwc R$ 850,00 Cód.: 00206.005
PASSA VINTE: aprox 25m², bwc e gar R$ 650,00 Cód.: 00257.002
IPIRANGA: aprox 30m², divisórias e bwc R$ 600,00 Cód.: 20067.005
CAMPINAS: aprox. 32m² e bwc R$ 650,00 Cód.: 10310.009
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2 dorms. | Área de lazer

Apês a partir de

R$ 126mil

Palhoça,  
no bairro Aririu

Este material tem caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário e os equipamentosnão fazem parte do contrato de compra e venda. Os materiais e cores representados poderão sofrer pequenasalterações sem prévio aviso em função da disponibilidade dos mesmos no mercado. Contrato 
padrão e demaiscondições estão disponíveis em nosso plantão de vendas. As condições ora indicadas poderão sofrer alterações semprévia comunicação ou anuência dos interessados, para adequação ao mercado. Valor de mensal apresentado serefere ao imóvel de 2 dormitórios com suíte à unidade 103, bloco 06, do 
empreendimento Flores do Oriente. Tabela09/2016. Plano composto de ato de R$3,500 mensais no valor de R$ 199,00 e saldo de financiamento no valor de R$102.563,64 que poderá ser financiado 360 meses, corrigido pelo INCC. Consulte tabela de juros. Preço para compra àvista R$ 126.000,00. Condição comercial valida 
até 31/10/2016. Esta oferta não é cumulativa com outras promoções.RI Parque Flores do Oriente: R-6 da matrícula 84.207 10/06/2016 registrado no 1º Ofício do Registro de Imóveis dePalhoça/SC. RI Parque Flores da Estação: R.7-89.942 registrado no 1º Ofício do Registro de Imóveis de SãoJosé/SC

COM A MRV 
VOCÊ PODE 
REALIZAR  
O SONHO DA 
CASA PRÓPRIA

FLORES DA ESTAÇÃO
P A R Q U E

2 dorms. 

São José,  
na Av. das Torres

Condomínio Clube

Entrada 
em até 36x

Mensais a partir de 

R$ 199,
Subsídios de até

R$ 22mil
* Consulte condições de financiamento do programa  

Minha Casa Minha Vida dentro do seu perfil.

OBRAS ACELERADAS

 VOCÊ CORRETOR, VENHA FAZER PARTE DE UM TIME CAMPEÃO DE VENDAS.  
ENVIE SEU CURRÍCULO PARA: rhsc@mrv.com.br

4004-9000
Informações:

mrv.com.br
Atendimento online 24 horas:

4º ano consecutivo

1° lugar nas categorias Top ITC, Residencial Popular,

A MAIOR
CONSTRUTORA
DO BRASIL 6

Mais Lançamentos e Mais Obras Entregues
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