
BARRA DOS COQUEIROS / SE 



Olá Corretor, 

Você faz parte da maior força de vendas do mercado imobiliário brasileiro. 
Transmita energia positiva em suas colocações! Um bom atendimento é o 

primeiro passo para uma venda de sucesso. 
  

Liderança 
Somos a maior construtora de 
imóveis residenciais da América 
Latina. 

PORQUE MRV 

Minha Casa Minha Vida: 
Construtora que mais vende imóveis 
MCMV no Brasil. 

Presença Nacional 
Presente em mais de 140 
cidades no país. 

Transparência: 
Empresa de capital aberto 
monitorada no mercado. 

Qualidade comprovada 
Certificações ISO, PBQP e muitos 
outros reconhecimentos. 

Confiança: 
Há 36 anos no mercado com mais 
de 275 mil clientes. 



Sustentabilidade: 
Engajada com a preservação do meio 
ambiente e qualidade de vida das 
comunidades onde atua. Veja em 
mrvsustentavel.com.br 

Os Melhores Imóveis: 
Apartamentos com o melhor custo 
benefício do país. Condomínio com lazer e 
paisagismo. Faça um tour: tourmrv.com.br 

PORQUE MRV 

Condição de Pagamento: 
Flexibilidade. As melhores condições do 
mercado, com entrada parcelada e 
financiamento sem burocracia. 

Lojas: 
Mais de 350 lojas próprias espalhadas pelo 
país e Chat online 24 horas. 

Financiamento Ágil: 
Parcerias sólidas com as maiores 
instituições financeiras: Caixa e 
Banco do Brasil. 

Parceiros de Qualidade: 
Melhores fornecedores do mercado. 

Agilidade no Atendimento: 
A maior rede de assitência técnica do país. 

Entrega Garantida: 
Nos últimos dois anos (14/15) 
entregamos mais de 80 mil chaves. 
Vídeos de depoimentos de 
clientes:mrv.com.br/depoimentosclientes 



ATUAÇÃO DA MRV 

“Um a cada 250 brasileiros  
mora em um MRV.” 
 
• Imóveis em mais de  
  140 cidades 
 
• Mais de 350 lojas 
 
• 36 anos de mercado 
 
• Mais de 30 mil colaboradores 



• Menor taxa de juros do mercado 
 
• Desconto em taxas de cartório 
 
• FGTS como valor complementar ao financiamento 
 
• Parcela limitada a no máximo 30% da renda 
 
• Financiamento em até 360 meses. 

Subsídio de até: R$ 16.000,00 



Especificações técnicas 
Parque Alameda da Costa 

Produto: condomínio fechado de 
apartamentos  
  
Área do terreno: 39.912,61 m² 
 
 Total de unidades: 732 de 2q 
  
Tipologia: 2q 
  
Metragem:  
2q: 41,85 / 47,69 / 47,69 (PNE) / 
47,71 / 47,71 (PNE) m² 
 
Financiamento: 

Lazer: salão de festas, playground, 
kids room, quadra gramada, espaço 
gourmet, piscinas adulto e infantil 
  
Vagas: 851 no total 
  
Endereço: SE-100 / Barra dos 
Coqueiros 
   
Referências comerciais: Ponte 
Aracaju/Barra, Praia de Pirambu, 
Praia da Costa, Atalaia Nova e 
Maikai 
  
Vias de acesso: Rodovia SE-100 



Diferenciais de desempenho 

Sempre buscando oferecer o máximo em conforto e bem-estar ao cliente, cuidamos de 
cada detalhe em nossos projetos, de forma a assegurar a qualidade de vida de quem mora 

em um imóvel MRV. 

Conforto acústico 
Janelas e pisos com melhor desempenho 
acústico, o que ameniza o incômodo com 
ruídos externos. 

Ponto de iluminação adicional 
Proporciona ambientes diferenciados e 
aconchegantes para a sala, por permitir a 
instalação de um segundo ponto de luz. 

Impermeabilização 
Tecnologia aplicada para diminuir o risco de 
infiltrações nas áreas de serviço, cozinha e 
banheiro. 

Orientação aos moradores 
Informações no Manual do Proprietário sobre 
os aspectos sustentáveis do empreendimento. 

Pisos impermeabilizados 
Uso de pisos impermeabilizados nas áreas de 
serviço, cozinha e banheiro para evitar 
acidentes e quedas. 

Conforto térmico 
Cores internas e externas escolhidas de forma 
a maximizar a iluminação natural e 
proporcionar melhor desempenho térmico dos 
apartamentos. 



Fachada noturna 

Perspectiva 



Fachada 

Perspectiva 



Lazer 
Piscinas Adulto e Infantil 



Lazer 
Espaço Gourmet 



Lazer 
Kids Room 



Lazer 
Playground 



Lazer 
Quadra Gramada 



Lazer 
Salão de Festas 



Planta 
Apto de 2 quartos com área privativa - 1ª opção 



Planta 
Apto de 2 quartos com área privativa - 2ª opção 



Planta 
Apto de 2 quartos - 1ª opção 



Planta 
Apto de 2 quartos - 2ª opção 



Implantação 



Localização 
Se você quer morar próximo às praias, mas sem a badalação da cidade grande, more em Barra dos 
Coqueiros. Tudo isso a apenas 1 km da área comercial. Região com fácil acesso a tudo e várias linhas 
de ônibus. 
Próximo a Ponte Aracaju/Barra, Praia de Pirambu, Praia da Costa, Atalaia Nova e Maikai. E como a 
principal via de acesso está a Rodovia SE-100. 



Localização 
Próximo a bancos 



Localização 
Próximo a escolas 



Localização 
Próximo a hospitais e farmácias 



Localização 
Próximo a supermercados 
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