
UM LUGAR EXCLUSIVO 

PARA PESSOAS ÚNICAS. 

Gilmar Nazareno 



"O 4 QUARTOS EXCLUSIVO NO VALE  
DO SERENO PARA PESSOAS ÚNICAS" 

Ser único é viver num lugar que valoriza sua qualidade de vida,  

respeitando a natureza ao redor. É aproveitar cada dia, transformando  

histórias em momentos inesquecíveis. Assim será o Residencial Terra. Um  

empreendimento que será entregue em 2016, assinado por Gustavo  

Penna e Ricardo Lopes com padrão de qualidade EPO. Um lugar único  

feito exclusivamente para você. 



VALE DO SERENO. UM BAIRRO  

QUE JÁ NASCEU DITANDO MODA. 

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. 

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 

LOCALIZAÇÃO 







Hall Principal 



COLOQUE NOVOS SABORES NA SUA ROTINA. 

Assim como a gastronomia atual valoriza um  

estilo de vida saudável, a arquitetura moderna  

procura seguir o mesmo caminho. Por isso, o  

Residencial Terra proporcionará diariamente  

aos seus moradores inúmeras possibilidades  

de lazer, além de uma natureza exuberante ao  

seu redor. E para recuperar as energias, nada  

melhor que um descanso no SPA ou um jantar  

especial no Espaço Gourmet. Uma receita  

infalível e que agrada a todos. 

LAZER 



Piscina infantil e adulto aquecidas 



Piscina infantil e adulto aquecidas 



Piscina infantil e SPA 



Sauna e SPA 



Sauna e SPA 



Sauna e SPA 



Espaço Gourmet 



Espaço Gourmet 



Salão de festas 



Salão de jogos 



Salão de jogos 



Salão de jogos 



Academia 



Academia 



Espaço kids 



Playground 



Playground 



Quadra de Tênis 



SEU PROJETO DE VIDA ACABA DE GANHAR 

MAIS QUALIDADE E CONFORTO. 

Não existe melhor lugar no mundo do que a nossa casa.  

Melhor ainda é ter a oportunidade de viver num  

ambiente onde a luz do sol e o vento estão sempre a  

nosso favor. No Edifício Terra, os apartamentos foram  

projetados de acordo com a orientação solar para  

valorizar a iluminação e a ventilação naturais. Além disso,  

uma grande varanda em 180º compõe cada  

apartamento, oferecendo uma vista única e momentos  

inesquecíveis para seus moradores. 

APARTAMENTOS 



• Vista privilegiada; 

• Melhor aproveitamento da iluminação  

e ventilação natural; 

• 28 pavimentos; 

• 42 apartamentos tipo de 244,95m2; 

• 2 apartamentos cobertura de 427,28m2; 

• 4 a 6 vagas de garagem; 

• Suíte master com closet e varanda; 

• Varanda Gourmet; 

• Sistema de retenção e tratamento  

das águas pluviais; 

APARTAMENTOS 

• Sensores de presença nas garagens; 

• Sistema de tratamento e  

reaproveitamento de águas; 

• Sistema de aquecimento solar com 

apoio a gás; 

• Automação predial; 

• Dispositivos para fechamento  

automático de água; 

• Medidores de água e gás individualizados; 

• Depósito para coleta 

seletiva de resíduos. 



PLANTA PAVIMENTO TIPO 

1º ao 21º 



































31 - 35812526 

31 - 99952 3941 

comercial@epo.com.br 


