
Seu sonho a um passo de ser realizado.



Apartamentos modernos,
seguros e confortáveis

A MP Incorporadora resolveu encarar um grande desafio e realizar o 
sonho de criar um projeto muito especial. Será construído o condomínio 
fechado Residencial Europa, com o objetivo de gerar mais valor, 
tranquilidade e felicidade na vida de seus clientes. Portanto, você e 
sua família encontrarão aqui o lar que sempre sonharam.



Destaques
• Portaria 24h
• 1 garagem por apartamento
• Localização privilegiada 
• Área de lazer completa
• 11 blocos, com 12 apartamentos cada, totalizando 132 apartamentos
• Cada bloco terá 3 andares (térreo, 2º e 3º andares)
• As torres 1 e 3 são projetadas para mobilidade urbana;
  os apartamentos térreos são destinados à mobilidade.
• Acabamento de qualidade



Área Construída: 45,56 m²  
Valor: R$ 130 mil
2º e 3º andares

Área Construída: 55,35 m² 
Valor: R$ 133 mil
Térreo
Área verde menor
Voltado para a entrada do condomínio 

Área Construída: 56,71 m²
Valor: R$ 135 mil
Térreo
Área verde maior
Voltado para o fundo do condomínio 

Sala e Cozinha Integradas 
2 Quartos 
1 Banheiro Social 
Área de Serviço

Sala e Cozinha Integradas 
2 Quartos 
1 Banheiro Social 
Área de Serviço

Sala e Cozinha Integradas 
2 Quartos 
1 Banheiro Social 
Área de Serviço





Sua área de lazer, esporte
e confraternização garantida
2 Churrasqueiras  
Nesse espaço você e sua família poderão receber seus amigos e 
viver momentos inesquecíveis.

1 Piscina Adulta 
1 Piscina Infantil 
A diversão está garantida para toda a família, especialmente nos 
dias de calor.

Quadra Poliesportiva  
Os moradores e visitantes terão mais convívio, diversão e saúde.

Salão de Festa 
Para juntar a família e os amigos e comemorar momentos pra lá 
de especiais.  

Playground 
Um espaço exclusivo foi criado para a criançada, que precisa 
brincar e muito!  

Projeto de Jardinagem 
Com diferentes espécies de plantas e flores, o jardim trará mais 
verde ao ambiente.

Tudo que você precisa pra morar bem
A frente do condomínio estará localizada na Avenida José Camilo Filho, 
Jardim Europa. Em relação aos apartamentos, a posição do sol é poente, 
contribuindo para o conforto térmico.





Residencial Europa, 
O novo empreendimento da MP 


