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Metron leva 180 unidades do Minha Casa Minha
Vida para o Feirão da Caixa
Imóvel está localizado em Morada de Laranjeiras e poderá ser adquirido a partir de R$ 135 mil.

O Via Sol, empreendimento

enquadrado no programa Minha

Casa Minha Vida, será a grande

aposta da Metron Engenharia

durante o Feirão da Caixa, que

acontece nos dias 24, 25 e 26 no

Shopping Vitória. A obra �ca

localizada em Morada de Laranjeiras,

na Serra.

O Via Sol, em construção e com

previsão de entrega para agosto de

2016, será comercializado com

tabela diferenciada com unidades a

partir de R$ 135 mil, e prestações de

R$ 380,00 durante a obra.

Para a diretora da Metron, Angélica

Cuzzuol, o feirão será a oportunidade para os interessados em adquirir uma unidade Minha

Casa Minha Vida, já que a empresa irá oferecer condições especiais e será possível obter o

�nanciamento na hora. “Nossos projetos de Minha Casa Minha Vida oferecem área de lazer

completa e acabamento diferenciado. Vamos aproveitar o feirão e trabalhar com uma tabela

diferenciada para quem busca um imóvel com esse per�l”, a�rma.

Conheça alguns empreendimentos minha casa minha vida da Metron:

VIA SOL – lançamento (Minha Casa, Minha Vida)

Localização: Avenida Paulo Pereira Gomes, Morada de Laranjeiras, Serra – próximo ao Hospital

Estadual Jayme Santos Neves.

Quartos: Dois quartos com varanda, entre 47,84 m2 a 48,46 m2.

Total: 348 unidades.

Torres: Quatro torres, com  10 (dez) pavimentos de oito apartamentos em cada, e sete

apartamentos no térreo. Dois elevadores por torre.

Lazer (montado e decorado): piscina adulto e infantil, playground, 2 churrasqueiras, miniquadra,

salão de festas, lounge, espaço gourmet, chopperia, �tness, pub e sala de jogos. 
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