




Estar na moda é viver num lugar que se preocupa 

com a qualidade de vida. Um lugar que respeita 

o meio ambiente e seus moradores. Um lugar 

exclusivo e único em cada detalhe. Assim é o 

Vale do Sereno. O primeiro "bairro verde" da 

cidade, projetado dentro das principais normas 

de sustentabilidade e com diferenciais que já são 

tendências no mundo inteiro. Afinal, bem-estar 

nunca sai de moda. 

VALE DO SERENO. UM BAIRRO 

QUE JÁ NASCEU DITANDO MODA. 

 

LOCALIZAÇÃO 



LOCALIZAÇÃO 

• Bairro totalmente revitalizado 

• Perfeita harmonia entre 

moradia,   

   trabalho e meio ambiente 

• Manutenção dos corredores  

   ecológicos 

• Rede elétrica subterrânea 

• Rede de esgoto planejada 

• Em frente ao Serena Mall e  

    próximo ao BH Shopping 

• Acessos pela Alça Sul, nova  

   trincheira que faz ligação entre a  

    BR356 e MG030 



• Paisagismo de acordo com o ecossistema original do Vale do Sereno 

• Grande espaçamento entre os edifícios 

• Vista privilegiada 

• Ferramentas de redução do consumo de energia 

• Retenção e reutilização de águas pluviais e cinzas 

• Depósito para coleta seletiva 

• Aquecimento solar 

• Iluminação e ventilação naturais 

• Tomadas para abastecimento de carros elétricos na garagem 

• 28 pavimentos, sendo 21 aptos 

• 6 vagas de garagem por apto, sendo 1 no andar do morador 

• Elevador de veículos 

 
Endereço: 
Alameda Flamboyant, 68 - Vale do Sereno - Nova Lima/MG 
Arquitetura: 
Gustavo Penna e Ricardo Gomes Lopes 
R.I.: Incorporação Imobiliária registrada na matrícula nº 48.922, sob 
registro nº R-3. Nova Lima/MG. Com averbação de baixa e habite-se. 

 

O EMPREENDIMENTO 



LAZER COMPLETO CERCADO PELA NATUREZA 

 

• Playground 

• Quadra de tênis  

• Salão de jogos 

• Salão de festas 

• Espaço gourmet 

• Piscina infantil e adulto aquecidas 

• Sala de ginástica 

• Sauna e SPA 

• Terraço descoberto 

O EMPREENDIMENTO 





Hall Principal 



Piscina infantil e adulto aquecidas 



Sauna e SPA 



Sauna e SPA 



Sala de ginástica 



Sala de ginástica 



Toilete   



Quadra de Tênis 



Salão de festas 



Toilete 



Cozinha (salão de festas) 



Espaço Gourmet 



Espaço kids 



Playground 



Sala de jogos 











APARTAMENTOS TIPO  

 

• 576,68 m² 

• 3 suítes com closet e varanda 

• 1 Suíte master com closets independentes para o casal, 

com varanda 

• Sala de estar que se integra à varanda 

• Varanda gourmet 

• Jardineira para horta 

• Banheiro com hidro 

O EMPREENDIMENTO 












































