breve lançamento

A Odebrecht Realizações apresenta um modelo de empreendimento
comercial encontrado em grandes metrópoles. Agora é a vez de Belo
Horizonte comprovar sua vocação de cidade-polo de negócios. Um
complexo comercial grandioso de salas e lojas com vagas de garagem,
tecnologia de ponta, projetos arquitetônico e paisagístico exclusivos,
capazes de mudar a paisagem da cidade.
O primeiro empreendimento de BH com Certificação Aqua,
seguindo modelos construtivos internacionais.
aprenda como trazer mais vida para suas realizações.

Vista do local/set-2012

BELO HORIZONTE.
O crescimento como oportunidade
para ótimos negócios.

Belo Horizonte é uma das grandes cidades planejadas do Brasil e foi
classificada como uma das dez melhores cidades da América Latina para fazer
negócios*. Com obras que trazem mais modernidade e melhoram a vida de seus
habitantes, Belo Horizonte vive uma efervescência econômica e cultural e se
prepara para receber eventos de vários portes.
Neste cenário de influência nacional e internacional, a Odebrecht Realizações
Imobiliárias lança o Parque Avenida, um exclusivo complexo multiúso.
Um modelo de empreendimento comercial que reúne negócios e convivência,
como encontrado em grandes metrópoles do mundo, agora numa das maiores
cidades-polo de negócios do Brasil.
*classificação da revista América Economia

foto inserção artística do empreendimento sem escala

Ter mais vida
é ter o desenvolvimento
perto de você.

imagem ilustrativa

O Parque Avenida está localizado na Av. Raja Gabaglia - uma região que
cada vez mais se consolida como grande vetor de crescimento, sendo uma
ótima opção pra trabalhar ou investir. Mais que um vetor de crescimento,
a Raja é um importante eixo viário que liga endereços nobres do segmento
empresarial à Zona Sul da cidade. E, melhor ainda: liga pontos estratégicos
de Belo Horizonte, tendo acesso fácil aos shoppings Diamond Mall, BH
Shopping e Pátio Savassi; à Praça da Assembleia e ao Belvedere, um dos bairros
mais nobres da região Sul.

Perspectiva ilustrada da fachada – Foto inserção. Esta imagem é uma simulação artística e poderá não ser compatível com o cenário do entorno no futuro,

podendo também sofrer alterações em virtude de mudanças do projeto executivo, em decorrência de necessidades técnicas. Verificar memorial descritivo.

Comece a comemorar.
O mundo dos negócios ganhou mais vida.

imagem ilustrativa

Parque Avenida - Negócios e Convivência.
Mais vida no seu trabalho.

Por se tratar de material impresso, as imagens poderão não retratar fielmente as cores, texturas, brilhos e reflexos naturais dos elementos representados. A
vegetação que compõe o paisagismo retratado nas perspectivas é meramente ilustrativa, apresenta o porte adulto de referência e poderá apresentar diferenças de
tamanho e porte, de acordo com o projeto de paisagismo. Verificar memorial descritivo. OS CAIXILHOS, ESQUADRIAS E GUARDA-CORPOS PODERÃO SOFRER AJUSTES DECORRENTES
DO DETALHAMENTO DO PROJETO DE FABRICAÇÃO. Projeto sujeito a alterações.

perspectiva ilustrada da fachada

o QUE É TER Mais vida no seu trabalho?
é não ter que esperar o fim do expediente pra ficar feliz.
É estar no lugar certo, na hora certa.
É saber que happy hour pode ser qualquer hora do dia.
É investir para realizar.
a Odebrecht Realizações apresenta SEU PRIMEIRO complexo multiúso EM BELO
HORIZONTE: LOJAS, SALAS com vagas de garagem e vagas rotativas para visitantes.
projeto arquitetônico arrojado, com fachada corporativa, área de convivência
com lojas, espaço gastronômico e praça central com mesas,
num terreno de 24.000 m 2.

Aqui, você experimenta a conveniência de estar perto de tudo, desfrutando de
uma ambientação criada pelo paisagismo, com espelho d’água e mirante para uma
vista panorâmica.
tudo isso em um empreendimento com certificação aquA DE SUSTENTABILIDADE.

o empreendimento encontra-se certificado no sistema aqua, na fase programa.

IMPLANTAÇÃO
imagem ilustrativa da implantação do empreendimento sem escala.

1 - PORT-cochÈRE

8 - acesso de serviços - 2º subsolo

2 - PRAÇA DE CONVIVÊNCIA

9 - entrada de veículos - 1º subsolo

3 - MIRANTE

10 - saída de veículos - 1º subsolo

4 - pergolado CENTRAL

11 - entrada e saída de veículos - 2º subsolo

5 - praça de ALIMENTAÇÃO

12 - entrada e saída de veículos - 3º subsolo

6 - LOBBY DE ENTRADA

13 - banheiro área das lojas

7 - BUSINESS CENTER

14 - elevador para visitantes - térreo/1º subsolo
15 - escada para visitantes - térreo/1º subsolo
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Por se tratar de material impresso, as imagens poderão não retratar fielmente as cores, texturas, brilhos e reflexos naturais dos elementos
representados. Os acabamentos, móveis, equipamentos e demais objetos de decoração poderão variar no que se refere a modelos e quantidades, mas
estarão de acordo com o projeto de decoração, respeitaNdo o padrão de qualidade previsto.

13

12

6
14
1

10

A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas perspectivas é meramente ilustrativa, apresenta o porte adulto de referência e poderá apresentar
diferenças de tamanho e porte, de acordo com o projeto de paisagismo. As disposições das escalas previstas nesta implantação poderão sofrer
alterações durante a execução da obra. OS CAIXILHOS, ESQUADRIAS E GUARDA-CORPOS PODERÃO SOFRER AJUSTES DECORRENTES DO DETALHAMENTO DO PROJETO DE FABRICAÇÃO.
Projeto sujeito a alterações. Projeto viário incluindo a sinalização poderá sofrer alteração mediante solicitação dos órgãos competentes.

Até à noite,
o local ganha mais vida.
Um bom negócio a gente enxerga de longe.
Aqui, é possível trabalhar e, ao mesmo tempo,
desfrutar de uma paisagem privilegiada .

Por se tratar de material impresso, as imagens poderão não retratar fielmente as cores, texturas, brilhos e reflexos naturais dos elementos representados. A
vegetação que compõe o paisagismo retratado nas perspectivas é meramente ilustrativa, apresenta o porte adulto de referência e poderá apresentar diferenças de
tamanho e porte, de acordo com o projeto de paisagismo. OS CAIXILHOS, ESQUADRIAS E GUARDA-CORPOS PODERÃO SOFRER AJUSTES DECORRENTES DO DETALHAMENTO DO PROJETO
DE FABRICAÇÃO. Projeto sujeito a alterações.

perspectiva ilustrada da fachada

para chegar com mais
estilo ao mundo dos negócios.

perspectiva ilustrada - fachada e praça de convivência

Por se tratar de material impresso, as imagens poderão não retratar fielmente as cores, texturas, brilhos e reflexos naturais dos elementos representados. Os
acabamentos, móveis, equipamentos e demais objetos de decoração poderão variar no que se refere a modelos e quantidades, mas estarão de acordo com o projeto
de decoração, respeitando o padrão de qualidade previsto.

perspectiva ilustrada port-cochère

A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas perspectivas é meramente ilustrativa, apresenta o porte adulto de referência e poderá apresentar
diferenças de tamanho e porte, de acordo com o projeto de paisagismo. OS CAIXILHOS, ESQUADRIAS E GUARDA-CORPOS PODERÃO SOFRER AJUSTES DECORRENTES DO
DETALHAMENTO DO PROJETO DE FABRICAÇÃO. Projeto sujeito a alterações.

Área de convivência
com lojas para sua conveniência.
Área de convivência de 4.000 m 2 com lojas, espaço gastronômico e mesas na praça central.
No Parque Avenida, toda a conveniência está à sua disposição.

perspectiva ilustrada - lojas e praça de ALIMENTAÇÃO

Por se tratar de material impresso, as imagens poderão não retratar fielmente as cores, texturas, brilhos e reflexos naturais dos elementos representados. Os
acabamentos, móveis, equipamentos e demais objetos de decoração poderão variar no que se refere a modelos e quantidades, mas estarão de acordo com o projeto
de decoração, respeitando o padrão de qualidade previsto. A ODEBRECHT REALIZAÇÕES NÃO É RESPONSÁVEL PELA FUTURA OPERAÇÃO DAS LOJAS. As características das
fachadas, vitrines, decoração e demais elementos que compõem as lojas, são meramente ilustrativas.

perspectiva ilustrada - PRAÇA de convivência com mirante

A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas perspectivas é meramente ilustrativa, apresenta o porte adulto de referência e poderá apresentar diferenças
de tamanho e porte, de acordo com o projeto de paisagismo. OS CAIXILHOS, ESQUADRIAS E GUARDA-CORPOS PODERÃO SOFRER AJUSTES DECORRENTES DO DETALHAMENTO DO
PROJETO DE FABRICAÇÃO. Projeto sujeito a alterações.

O dia de trabalho termina,
mas a alegria continua.

perspectiva ilustrada da área do pergolado central/praça de convivência

Por se tratar de material impresso, as imagens poderão não retratar fielmente as cores, texturas, brilhos e reflexos naturais dos elementos representados. Os
acabamentos, móveis, equipamentos e demais objetos de decoração poderão variar no que se refere a modelos e quantidades, mas estarão de acordo com o projeto
de decoração, respeitaNdo o padrão de qualidade previsto.

MIRANTE
COM VISTA PANORÂMICA.

perspectiva ilustrada do mirante

A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas perspectivas é meramente ilustrativa, apresenta o porte adulto de referência e poderá apresentar diferenças
de tamanho e porte, de acordo com o projeto de paisagismo. OS CAIXILHOS, ESQUADRIAS E GUARDA-CORPOS PODERÃO SOFRER AJUSTES DECORRENTES DO DETALHAMENTO DO
PROJETO DE FABRICAÇÃO. Projeto sujeito a alterações.

Entre no empreendimento que reúne

Entre
no empreendimento
que reúne excelentes negócios.
excelentes
negócios.
imagem ilustrativa

BEM-VINDO
A UM
CENTRO
BEM-VINDO A UM
CENTRO
DEGRANDES
GRANDES
DECISõES.
DE
DECISõES.

2 torres
de 9 andares
2 torres
de 9 andares
e 8 elevadores
por torre
e 8 elevadores
por torre
com
sistema
integrado
de
com sistema integrado de
antecipação
de
chamadas.
antecipação de chamadas.
independente de visitante
AcessoAcesso
independente
para
o
subsolo.
de visitante para o subsolo.

Por se tratar de material impresso, as imagens poderão não retratar fielmente as cores, texturas, brilhos e reflexos naturais dos elementos representados. Os
acabamentos, móveis, equipamentos e demais objetos de decoração poderão variar no que se refere a modelos e quantidades, mas estarão de acordo com o projeto
de decoração, respeitaNdo o padrão de qualidade previsto. OS CAIXILHOS, ESQUADRIAS E GUARDA-CORPOS PODERÃO SOFRER AJUSTES DECORRENTES DO DETALHAMENTO DO
PROJETO DE FABRICAÇÃO. Projeto sujeito a alterações.

Previsão
para sistema
integrado
Previsão
para sistema
integrado
de
segurança,
monitoramento
e
de segurança, monitoramento e
catracas.
catracas.
Previsão
wi-fi
nas áreas
Previsão
de wi-fidenas
áreas
comuns.
comuns.
decorado com
ProjetoAmbiente
de decoração
assinatura
“Carico”.
assinado por “Carico”.

perspectiva ilustrada do lobby

Salas na medida

Mais espaço para expandir suas

do seu sucesso.

possibilidades.

perspectiva ilustrada com Sugestão de layout para junção de duas salas (total 65 m 2)

A junção de duas ou mais unidades é mera sugestão; as unidades serão entregues de maneira individualizada com os elementos construtivos, conforme
memorial descritivo de acabamento. Caso haja necessidade de relocação de elementos construtivos tais como quadros de distribuição, tomadas e etc.,
ou extensões de ligações de redes para instalações de infraestrutura, sERão de responsabilidade do proprietário.

perspectiva ilustrada de Sala com terraço

As junções de duas ou mais unidades de salas ficam sujeitas a aprovações dos órgãos competentes. Imagem ilustrativa. sugestão de junção de 2 salas (Total 65 m²). Os
mobiliários, acabamentos, móveis, equipamentos e demais objetos de decoração são mera sugestão e não serão entregues nas referidas unidades autônomas. Por se
tratar de material impresso, as imagens poderão não retratar fielmente as cores, texturas, brilhos e reflexos naturais dos elementos representados. OS CAIXILHOS,
ESQUADRIAS E GUARDA-CORPOS PODERÃO SOFRER AJUSTES DECORRENTES DO DETALHAMENTO DO PROJETO DE FABRICAÇÃO. Projeto sujeito a alterações.

Conheça as opções de plantaS do
Parque Avenida
e escolha a sua.

sugestão de layout para sala (33 m 2)
sugestão de layout para junção de 2 salas (65 m 2)

plantas sem escala

A junção de duas ou mais unidades é mera sugestão; as unidades serão entregues de maneira individualizada com os elementos construtivos, conforme memorial
descritivo de acabamento. Caso haja necessidade de relocação de elementos construtivos tais como quadros de distribuição, tomadas e etc., ou extensões de
ligações de redes para instalações de infraestrutura, são de responsabilidade do proprietário.

As junções de duas ou mais unidades de salas ficam sujeitas a aprovações dos órgãos competentes. Imagem ilustrativa. sugestão de junção de 2 salas (Total 65 m²). Os
mobiliários, acabamentos, móveis, equipamentos e demais objetos de decoração são mera sugestão e não serão entregues nas referidas unidades autônomas. Por se
tratar de material impresso, as imagens poderão não retratar fielmente as cores, texturas, brilhos e reflexos naturais dos elementos representados. OS CAIXILHOS,
ESQUADRIAS E GUARDA-CORPOS PODERÃO SOFRER AJUSTES DECORRENTES DO DETALHAMENTO DO PROJETO DE FABRICAÇÃO. Projeto sujeito a alterações.

sugestão de layout para junção de 2 salas (65 m 2)

sugestão de layout para junção de 2 salas (65 m 2)

plantas sem escala
A junção de duas ou mais unidades é mera sugestão. as unidades serão entregues de maneira individualizada com os elementos construtivos, conforme
memorial descritivo de acabamento. Caso haja necessidade de relocação de elementos construtivos tais como quadros de distribuição, tomadas e
etc., ou extensões de ligações de redes para instalações de infraestrutura, sERão de responsabilidade do proprietário. As junções de duas ou mais
unidades de salas ficam sujeitas a aprovações dos órgãos competentes. Imagem ilustrativa. sugestão de junção de 2 salas (Total 65m²).

Os mobiliários, acabamentos, móveis, equipamentos e demais objetos de decoração são mera sugestão e não serão entregues nas referidas unidades autônomas.
Por se tratar de material impresso, as imagens poderão não retratar fielmente as cores, texturas, brilhos e reflexos naturais dos elementos representados. OS
CAIXILHOS, ESQUADRIAS E GUARDA-CORPOS PODERÃO SOFRER AJUSTES DECORRENTES DO DETALHAMENTO DO PROJETO DE FABRICAÇÃO. Projeto sujeito a alterações. AS INSTALAÇÕES
PARA EQUIPAMENTOS ESPEcÍficos serão de responsabilidade do proprietário.

sugestão de layout para junção de 4 salas (132 m 2)

sugestão de layout para junção de 6 salas (214 m 2)
plantas sem escala

A junção de duas ou mais unidades é mera sugestão; as unidades serão entregues de maneira individualizada com os elementos construtivos, conforme memorial descritivo
de acabamento. Caso haja necessidade de relocação de elementos construtivos tais como quadros de distribuição, tomadas e etc, ou extensões de ligações de redes
para instalações de infraestrutura, serão de responsabilidade do proprietário. As junções de duas ou mais unidades de salas ficam sujeitas a aprovações dos órgãos
competentes. Imagem ilustrativa. sugestão de junção de 4 salas (Total 132 m²). AS INSTALAÇÕES PARA EQUIPAMENTOS ESPEcÍficos serão de responsabilidade do proprietário.

Imagem ilustrativa. sugestão de junção de 6 salas (Total 214 m²). Os mobiliários, acabamentos, móveis, equipamentos e demais objetos de decoração são mera sugestão e
não serão entregues nas referidas unidades autônomas. Por se tratar de material impresso, as imagens poderão não retratar fielmente as cores, texturas, brilhos
e reflexos naturais dos elementos representados. OS CAIXILHOS, ESQUADRIAS E GUARDA-CORPOS PODERÃO SOFRER AJUSTES DECORRENTES DO DETALHAMENTO DO PROJETO DE
FABRICAÇÃO. Projeto sujeito a alterações.

sugestão de layout para junção de 21 salas (711 m 2)

sugestão de layout para junção de 14 salas (478 m 2)

plantas sem escala

A junção de duas ou mais unidades é mera sugestão. as unidades serão entregues de maneira individualizada com os elementos construtivos, conforme memorial
descritivo de acabamento. Caso haja necessidade de relocação de elementos construtivos tais como quadros de distribuição, tomadas e etc., ou extensões de
ligações de redes para instalações de infraestrutura, sERão de responsabilidade do proprietário. As junções de duas ou mais unidades de salas ficam sujeitas a
aprovações dos órgãos competentes. Imagem ilustrativa. sugestão de junção de 14 salas (Total 478 m² - 7o ao 9o pavimento).

Imagem ilustrativa. sugestão de junção de 21 salas (Total 711 m²). Os mobiliários, acabamentos, móveis, equipamentos e demais objetos de decoração são mera sugestão
e não serão entregues nas referidas unidades autônomas. Por se tratar de material impresso, as imagens poderão não retratar fielmente as cores, texturas,
brilhos e reflexos naturais dos elementos representados. OS CAIXILHOS, ESQUADRIAS E GUARDA-CORPOS PODERÃO SOFRER AJUSTES DECORRENTES DO DETALHAMENTO DO
PROJETO DE FABRICAÇÃO. Projeto sujeito a alterações.

sugestão de layout para junção de 44 salas (1.508 m2)
laje inteira (2º ao 6º pavimento)

planta sem escala

A junção de duas ou mais unidades é mera sugestão. as unidades serão entregues de maneira individualizada com os elementos construtivos, conforme
memorial descritivo de acabamento. Caso haja necessidade de relocação de elementos construtivos tais como quadros de distribuição, tomadas e
etc., ou extensões de ligações de redes para instalações de infraestrutura, serão de responsabilidade do proprietário. As junções de duas ou mais
unidades de salas ficam sujeitas a aprovações dos órgãos competentes. Imagem ilustrativa. sugestão de junção de 44 salas (Total 1.508 m²).

Os mobiliários, acabamentos, móveis, equipamentos e demais objetos de decoração são mera sugestão e não serão entregues nas referidas unidades autônomas.
Por se tratar de material impresso, as imagens poderão não retratar fielmente as cores, texturas, brilhos e reflexos naturais dos elementos representados. OS
CAIXILHOS, ESQUADRIAS E GUARDA-CORPOS PODERÃO SOFRER AJUSTES DECORRENTES DO DETALHAMENTO DO PROJETO DE FABRICAÇÃO. Projeto sujeito a alterações.
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A junção de duas ou mais unidades é mera sugestão. as unidades serão entregues de maneira individualizada com os elementos construtivos, conforme
memorial descritivo de acabamento. Caso haja necessidade de relocação de elementos construtivos, tais como quadros de distribuição, tomadas e etc., ou
extensões de ligações de redes para instalações de infraestrutura, serão de responsabilidade do proprietário. As junções de duas ou mais unidades de salas
ficam sujeitas a aprovações dos órgãos competentes.

Os mobiliários, acabamentos, móveis, equipamentos e demais objetos de decoração são mera sugestão e não serão entregues nas referidas unidades autônomas. Por se tratar
de material impresso, as imagens poderão não retratar fielmente as cores, texturas, brilhos e reflexos naturais dos elementos representados. OS CAIXILHOS, ESQUADRIAS E
GUARDA-CORPOS PODERÃO SOFRER AJUSTES DECORRENTES DO DETALHAMENTO DO PROJETO DE FABRICAÇÃO. Projeto sujeito a alterações. as plantas estão representadas de acordo
com o projeto aprovado na prefeitura municipal de belo horizonte e sujeitas a exigências de alterações pelos órgãos competentes.

OR. Qualidade e seletividade.
A Organização Odebrecht criou a Odebrecht Realizações Imobiliárias (OR) com o objetivo de fortalecer
sua atuação no segmento imobiliário. A OR atende, de forma eficiente e estruturada, às necessidades
dos clientes e às peculiaridades de cada localidade em projetos residenciais, empresariais, comerciais
e de turismo. A empresa conta com um banco de terrenos qualificados que lhe permitirá fazer grandes
lançamentos nos próximos anos, em todas as cidades onde opera. A OR desenvolve projetos residenciais
para média e alta renda, presta serviços imobiliários corporativos para empresas e investidores e atua no
segmento econômico.
Membro fundador da Green Building Council do Brasil, a empresa é norteada pelo conceito de
desenvolvimento sustentável e cumpre os preceitos da preservação e conservação ambiental em todas
as etapas dos empreendimentos — do planejamento à execução. Seus projetos buscam usar de forma
racional os recursos naturais não renováveis, adotam as mais avançadas tecnologias de engenharia e
construção, além de promover o desenvolvimento humano, econômico e cultural das regiões onde são
implantados.
A OR contribui para consolidar no mercado brasileiro os complexos multiúsos que integram edifícios
residenciais, comerciais e malls. São modelos que ajudam a solucionar o crescimento de grandes centros
urbanos e oferecem comodidade e segurança para quem neles mora, trabalha ou faz compras. Esse
conceito está presente no Alpha Square (São Paulo/SP), no Boulevard Side (Salvador/BA) e no Parque da
Cidade (São Paulo/SP).

Parque da Cidade (São Paulo - SP)

O objetivo de oferecer residências próximas às facilidades das grandes metrópoles, também direcionou a
OR a criar novas centralidades, ou seja, bairros de alto padrão com toda a infraestrutura, desenvolvidos
em total harmonia com o meio ambiente. É o caso do Vale dos Cristais, em Minas Gerais, e da Reserva do
Paiva, em Pernambuco.
Para empresas que buscam eficiência e opções personalizadas e para investidores que querem
alternativas de investimentos imobiliários e diversificação do portfólio, a OR desenvolveu áreas
específicas para soluções corporativas: consultoria imobiliária, operações estruturadas (built to suit, sale
& lease back e retrofit) e serviços de engenharia e construção.

Dimension (Rio de Janeiro - RJ)

Valongo (Santos - SP)

A OR está presente nas seguintes cidades:
• Bahia — Salvador e Sauípe
• Ceará — Fortaleza
• Distrito Federal — Brasília
• Minas Gerais — Nova Lima e Belo Horizonte
• Pernambuco — Cabo de Santo Agostinho
• Rondônia — Porto Velho
• Rio de Janeiro — Rio de Janeiro
• São Paulo — São Paulo, Santos, Campinas e Barueri

Mapa de referência da localização meramente ilustrativo sem escala.
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Futura intermediação

O projeto encontra-se aprovado na Prefeitura de Belo Horizonte sob o número do alvará 2012/25166. Projeto sujeito a alterações. O empreendimento somente será
comercializado após o registro do Memorial de Incorporação no Cartório de Imóveis nos termos da Lei no 4.591/64. Material preliminar para uso interno sujeito a
modificações. Projetos arquitetônico, paisagístico e decorativo sujeitos a alterações sem aviso prévio. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas perspectivas
é meramente ilustrativa, apresenta o porte adulto de referência e poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, de acordo com o projeto de paisagismo. Por se
tratar de material impresso, as imagens poderão não retratar fielmente as cores, texturas, brilhos e reflexos naturais dos elementos representados. Os acabamentos,
móveis, equipamentos e demais objetos de decoração poderão variar no que se refere a modelos e quantidades, mas estarão de acordo com o projeto de decoração,
respeitando o padrão de qualidade previsto. Verificar memorial descritivo. A junção de duas ou mais unidades é mera sugestão. As unidades serão entregues de
maneira individualizada com os elementos construtivos, conforme memorial descritivo de acabamento. Caso haja necessidade de relocação de elementos construtivos
tais como quadros de distribuição, tomadas e etc., ou extensões de ligações de redes para instalações de infraestrutura, serão de responsabilidade do proprietário. A
Odebrecht Realizações oferece aos seus clientes produtos imobiliários e não investimentos financeiros. A Companhia não garante rentabilidade de locação. Eventuais
dados estatísticos de rentabilidade presente ou passada não garantem rentabilidade futura. As junções de duas ou mais unidades de salas ficam sujeitas a aprovações
dos órgãos competentes. Propriedade intelectual autorizada pelo autor. Material de uso interno. Proibida a divulgação. O empreendimento encontra-se certificado no
sistema Aqua, na fase programa. Incorporadora: Thuban Empreendimento Imobiliário Ltda.

