


Navegantes. 
O amanhã 
começa hoje.
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Mixed Use, 
um conceito inovador.
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São 29 mil m² projetados para ter espaços 

comerciais, corporativos e de serviços com  

grandes marcas e apartamentos. 

Assinado pelo arquiteto Gustavo Penna, 

o Navegantes é múltiplo. 

É o empreendimento perfeito para investir.



Um empreendimento que mescla centros comerciais e 

residenciais é uma tendência mundial. O Mixed Use se 

tornou estilo de vida nas metrópoles e vem para resolver 

problemas de mobilidade tão comuns no dia a dia 

contemporâneo. No Navegantes, você encontra

serviço, lazer, trabalho, descanso e moradia.

O 1º Mixed Use 
do Extremo Sul.



O futuro já  
em construção.

As obras da primeira fase do centro

comercial Navegantes iniciaram

em junho de 2017 e têm previsão

para término no segundo semestre  

de 2018. Na próxima fase, as obras

abarcarão espaço residencial  

e corporativo.
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Próximo do 
que há de melhor:

• Fundação Dom Cabral

• Escola Canadense Maple Bear

• Escola SEB Global

• Minas Tênis Náutico Clube

• PUC (futuras instalações)

• Sede CSul Desenvolvimento Urbano



Navegantes. 
Grandeza até nos números.

Investimento previsto total para a 1ª fase de R$ 30 milhões.

Centro comercial:

• Área construída com 7.761 m² 

• 33 lojas

•  Mais de 200 vagas de estacionamento de fácil acesso às lojas



Investir na CSul é 
transformar o futuro 
em realidade.

Desde o século 19, a região da Lagoa dos Ingleses  

tem vocação para atrair grandes empreendedores.  

O complexo CSul é prova disso. Com uma área de  

27 milhões de m², é um projeto que prevê gerar mais de  

80 mil empregos e movimentar o dia a dia de mais de  

2 milhões de pessoas residentes nas áreas de influência 

direta e indireta. O complexo CSul tem o compromisso 

de concentrar emprego, comércio, serviços públicos e 

privados, habitação e equipamentos de cultura e lazer.  

A chegada do Navegantes vem para confirmar  

o desenvolvimento na prática.



EPO.
Soluções inovadoras.

Com 25 anos de uma sólida história, a EPO é responsável por mais de 

400 construções residenciais e comerciais de alto padrão de excelência. 

Uma marca movida não só pela paixão em construir, mas pelo rigor no 

cumprimento de prazos, na entrega de projetos sustentáveis e, claro,  

em conquistar sempre a satisfação dos clientes.

Linea Empresarial - Lourdes

Paisagem Escritório Parque - Santa Lúcia

Residencial Sol e Terra - Vale do Sereno

Centerminas - União
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gsaepo.com.br | epo.com.br

(31) 3505-3010 |       99667-2687

epo gestão e solução 
 de negócios

epo gestão e solução 
 de vendas

epo gestão e solução 
 de obras

o

epo gestão e solução 
 de ativos

epo gestão de serviços
 compartilhados

c
Soluções Inovadoras

Soluções Inovadoras


