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Edifício Real está pronto para morar. 
Próximo empreendimento será o Edifício Imperial

RCL entrega segunda 
torre do Park das Palmeiras

A RCL Construtora e Incorporadora en-
tregou no dia 14 de outubro a segunda tor-
re do Park das Palmeiras, o Edifício Real, em 
solenidade especial realizada no próprio 
empreendimento, localizado no Jardim São 
Miguel, que é considerado um dos melhores 
bairros de Biguaçu.

Com apartamentos de 2 dormitórios, com 
suíte, com área de 67,35m² e apartamentos de 
3 dormitórios, com suíte, e área privativa de 
83,30m². Possui vagas de garagem privativas, 
com a opção de adquirir uma segunda vaga 

e hobby box. Cada torre possui um salão de 
festas e playground.

O primeiro empreendimento do Park das 
Palmeiras, Edifício Fênix, foi entregue em ju-
nho de 2015. O segundo, Edifício Real, está 
pronto para morar e, o terceiro, Edifício Im-
perial, está em fase de lançamento. A empre-
sa constrói ainda o Alcântara Business Park, 
primeiro centro empresarial - para escritó-
rios, consultórios e sedes de empresas - de 
Biguaçu, um dos mais modernos da Grande 
Florianópolis, com fácil acesso à BR-101.

>> Playground: equipamento 
disponível em cada uma das torres

>> Convidados prestigiaram a inauguração do prédio
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SAIBA MAIS
Confira as características do Edifício Real, segunda torre do 
condomínio Park das Palmeiras, localizado no bairro São Miguel:

Características
�� APARTAMENTO COM SUÍTE
�� HALL PRIVATIVO
�� SALA COM DOIS AMBIENTES
�� SACADA COM 

CHURRASQUEIRA A CARVÃO
�� HIDRÔMETROS INDIVIDUAIS
�� TUBULAÇÃO PARA AR 

CONDICIONADO SPLIT
O condomínio Park das Palmeiras 
é composto por 3 torres (Real, 
Imperial e Fênix), tendo:

�� 5 APARTAMENTOS POR ANDAR
�� MINI QUADRA ESPORTIVA
�� GUARITA DE SEGURANÇA
�� GARAGEM INDIVIDUAL COBERTA
�� 2 ELEVADORES POR TORRE
�� 1 PLAYGROUND POR TORRE
�� 1 SALÃO DE FESTAS POR TORRE

A RCL

Lançamentos

Entregues

A RCL Construtora e Incorporadora é a 
principal empresa do setor em Biguaçu, fun-
dada em 2016, com forte presença local e re-
percussão regional, graças aos seus empre-
endimentos que servem como referência de 
qualidade, inovação e tecnologia.

Sua equipe é formada por profissionais ca-
pacitados para as funções que exercem. A RCL 
reúne características importantes, como ex-
periência, estratégia, conhecimento técnico e 
administrativo, além dos valores que norteiam 
suas atividades cotidianas e dão impulso ao 
crescimento da empresa. Como diferenciais, a 
construtora se esmera na qualidade dos em-
preendimentos e na pontualidade da entrega. 

O diretor Carlos Fernandes de Alcântara 
Júnior, o Carlinhos, diz que a RCL é um sinô-
nimo de sucesso empresarial, representado 
na liderança do setor imobiliário e na aten-
ção e respeito aos seus clientes. Os outros di-
retores da empresa são Rubens da Silva e Luiz 
Roberto Feubak Neto.

�� Alcântara Business Center 
�� - Primeiro empreendimento 

corporativo de Biguaçu
�� Park das Palmeiras - Edifício Imperial

�� Flor de Lotus Residence
�� Bromélia Residence
�� Bouganville Residence
�� Park das Palmeiras - Edifício Fênix
�� Park das Palmeiras - Edifício Real
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A entrega do Edifício Real, segunda torre do 
Condomínio Park das Palmeiras, localizado no Jardim 
São Miguel, foi prestigiada por um grande número 
de convidados da RCL Construtora e Incorporadora, 
entre clientes, fornecedores, colaboradores e 
autoridades. Confira alguns momentos da festa:

Confraternização marcou 
entrega do Edifício Real

>> Diretor Carlos Fernandes de Alcântara 
Júnior discursou em nome da RCL

>> Diretores 
e convidados 

na hora do 
corte da fita

>> Diretores 
da RCL 
Rubens da 
Silva, Carlos 
Alcântara 
Jr. e Luiz 
Feubak

>> Vinicius Dutra e Bruna Ávila

>> Marizete Delanho e José Leite

>> Claudio Felicidade e Deli Gipp

>> Graciele Jorgensen e Thiago Wollinger

>> Adelina Marcelino e Nain Marcelino

>> Ivo Bastos Filho e Débora Santos

>> Rafael 
Justo e 
Gabriela 
Juttel

>> Tatiani 
Rossini e 
Jaqueline 
Andrade

>> Prefeito 
de Biguaçu 

Ramon 
Wollinger 

e esposa 
Daiana Pauli 

Wollinger

>> Sandro 
Wollinger 
e Rosana 

Wollinger
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UMA BOA ADMINISTRAÇÃO, DEPENDE DE TODOS
O cachorro que late a noite inteira; o vizinho que adora ouvir música no 
volume máximo; a pessoa que tem a mania de jogar lixo pela janela; o 
fumante que “empesteia” o corredor; a criança que grita sem parar; o 
condômino de cima que não arruma o vazamento do banheiro; o zelador 
que dorme no serviço; o prestador que sujou toda a garagem do prédio 
com tinta; o elevador sempre com lotação acima da permitida; os vizinhos 
que brigam o tempo todo.

Essas situações são algumas das quais os síndicos têm de lidar no seu 
dia-a-dia, além da manutenção do condomínio, o elevador que não 
funciona, o consumo de água e luz que aumentaram, decidir se é melhor 
funcionário próprio ou terceirizado, contratar segurança ou instalar 
câmeras e cercas elétricas, enviar notificações aos inadimplentes, 
conciliar e promover a boa relação entre os condôminos, a pintura 
externa que foi aprovada em assembleia, afinal, o sindico é responsável 
por toda infraestrutura do condomínio.

O ser humano, desde os primórdios do tempo, é obrigado a dividir o seu 
espaço com outras pessoas, e também desde esse tempo, as desavenças 
e discordâncias existem. Em alguns condomínios moram milhares de 
pessoas, o que faz com que o síndico e sua “equipe” tenham grande 
dificuldade em manter o equilíbrio, além de ser obrigado a ter um fôlego 
extra para situações inusitadas. Nestes condomínios, os síndicos são como 
“prefeitos”, pois são verdadeiras cidades.

Além de administrar, os síndicos têm que ser um pouco “psicólogos”, 
administradores, engenheiros, eletricistas, entre tantos ofícios que é 
obrigado a aprender para exercer sua função.

Muitos síndicos utilizam-se dos seus “conselhos” para promover mudanças 
no Regimento Interno e até mesmo em sua Convenção, visando coibir o 
abuso de alguns condôminos antissociais ou que agem da maneira que 
consideram corretas, mesmo não sendo.

O brasileiro tem uma cultura diferenciada, muitas vezes ele crê que suas 
atitudes não estão causando problemas aos outros. 

Talvez o bom-senso e o diálogo ainda seja um bom instrumento para 
lidar com este tipo de morador, até para trazê-lo à sua sã consciência e 
fazê-lo entender que os seus hábitos interferem nos hábitos dos outros 
condôminos.

Segurança talvez seja o fator que mais atraia famílias para os condomínios 
residenciais, pois elas podem sair e esquecer a janela aberta, sem a 
preocupação que sua casa será invadida.

Além disso, as áreas de lazer têm sido um grande argumento de vendas 
para as construtoras, pois os playgrounds, salões de festa, piscinas, 
academias e quadras esportivas atraem os compradores.

Porém, cada nova “invenção” que atraia compradores, é mais uma 
responsabilidade para os síndicos, pois aumentam os riscos de acidentes, 
como no caso da piscina, bem como a manutenção dos equipamentos 
demanda um tempo maior no seu cotidiano.

Somando-se a todos esses fatores, um grande trabalho que os síndicos 
devem promover nos dias de hoje, como a redução do consumo de 
água e energia, suas tarefas devem contar com a colaboração de todos, 
os condôminos devem estar coesos e conscientes de que, sem a sua 
participação, é praticamente inviável que os síndicos tenham sucesso 
em sua administração.

Participem, o resultado será bom para todos!

sindiconde
COLUNA

Nosso condominio hoje 

SINDICATO DOS CONDOMÍNIOS DE 
EDIFÍCIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Abrangência: Florianópolis, São José, Biguaçú e Palhoça.
Av. Osmar Cunha, 183 – Ceisa Center, Bloco B – Sobreloja

Telefone: (48) 3333-8677 – e-mail: contato@sindiconde.com.br
Horário de atendimento ao público: 13:00 hs às 17:00 hs

www.sindiconde.com.br

www.rclconstrutora.com.br
Mais informações:
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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

PATRICIA CORRÊA

www.patriciaimoveis.com.br

COD 1549: APTO de 03 quartos (sendo 01 suíte), NOVO, 188m², 
02 vagas de garagem, localizado na área nobre de ingleses a 300 
mtrs do mar. Piscina.  Aceita financiamento. 
R$ 400 mil.

TERRENO
COD 1548: 
Casa / sobrado com 03 qtos (sendo 1 suíte), 02 vagas, terreno 
de 225m² e 143m² de área construída, na região nobre de 
Ingleses. Aceita financiamento 
R$ 650 mil

APARTAMENTO

COD 84: APTO de 02 quartos (sendo 01 suíte), 01 vaga de 
garagem, condomínio fechado com ampla infra de lazer e 
segurança, 50 metros do mar. Mobiliado. Aceita financiamento.
R$ 450.000,00

COD 1095: APTO de 01 quarto, 01 vaga, condomínio fechado 
com ampla infra de lazer e segurança, localizado na área nobre de 
ingleses a 50 mtrs do mar. Aceita financiamento. 
R$ 250 mil

Cod 1332 - APTO de 02 quartos (sendo 01 suíte), 01 vaga de 
garagem, piscina, localizado na região norte de Ingleses a 250 
mts do mar. Aceita financiamento. R$  275 mil
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CASA

O jeito certo de fazer

bons negócios!

Todas as informações e valores deste anúncio estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Horário de Atendimento:

De 2ª a Sábado das 09hs às 12hs e das 14hs  18hs.

Domingo das 14:30hs às 18hs exceto 1º DOMINGO de cada mês

Agende com antecedência atendimento em outros horários

Feriados especiais - PLANTÃO

às

COD 1459: 03 quartos (sendo 01 suíte), 02 vagas de garagem, 
área nobre de Ingleses, FRENTE AO MAR. Vista frontal para a 
praia. Condomínio com piscina e área de lazer. Aceita 
Financiamento. R$ 590 mil

COD  1557: APTO com 02 quartos (01 suíte), 01 vaga de 
garagem, 92m², condomínio fechado com ampla área de lazer e 
segurança, localizado a 50 mtrs do mar.
Aceita financiamento. R$ 350 mil

COD 1228: APTO de 03 quartos (sendo 01 suíte), 01 vaga de 
garagem, 160,60m², condomínio fechado com ampla infra de 
lazer e segurança, 50 mts do mar.  Mobiliado. Aceita 
financiamento. R$ 600  mil

COD 1539: APARTAMENTO de 02 quartos (sendo 01 suíte), 
NOVO, 01 vaga de garagem, ampla e moderna área de lazer, 
localizado a 100 mtrs da praia na região nobre de Ingleses. Aceita 
financiamento. R$ 420 mil

COD 1531: 
área de 450m², plano, localizado na região nobre de ingleses, 
viabilidade condomínio residencial multifamiliar. 
Escritura pública.
R$ 370 mil

APARTAMENTO
03 quartos sendo 01 suíte, NOVO, 01 vaga de garagem, salão de 
festas e piscina, localizado na região nobre de Ingleses.
Aceita Financiamento. 
R$ 375 mil

COD 1382: APTO de 03 quartos (sendo 02 suítes), 02 vagas de 
garagem, condomínio fechado com ampla área de lazer e 
segurança, a 50 metros do mar. Aceita Financiamento.
R$ 700 mil
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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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