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Kalunga vai investir R$ 12 milhões em Minas
Araguari terá mall de R$ 150 milhões

Um sonho. Assim os próprios empreendedores definem seu projeto imobiliário que pretendem

Leia todas as notícias ›

erguer, no entorno da Lagoa dos Ingleses, divisa entre os municípios de Nova Lima e Itabirito, uma
verdadeira cidade onde poderão viver e trabalhar até 180 mil pessoas. Sonho que começou a ser
construído há dez anos, quando o consagrado arquiteto Jaime Lerner foi chamado para

› ASSINE O DC

desenvolver o projeto básico, em que são repetidas e atualizadas as melhores experiências de
planejamento urbano e arquitetura reconhecidas mundialmente, inclusive aquelas que o próprio
arquiteto desenvolveu em Curitiba, no Paraná. Sonho que combina com muita audácia e,
apresentado na semana passada, agora mais se aproxima de sua fase executiva, que deverá se
desdobrar pelos próximos trinta anos até que esteja completado.
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impressa.
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Gestão de Minas Gerais.
Ferramenta indispensável para fazer bons negócios.

Trata-se, a rigor, de quase reinventar a cidade, remetendo-a a seus conceitos originais como
espaço integrado para viver e trabalhar, para o convívio e para o lazer, explica o próprio Lerner.
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Grandes espaços residenciais, com residências unifamiliares e prédios, muitos deles de uso
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múltiplo, sem as barreiras que aos poucos foram sendo construídas nas grandes cidades. Para
aproximar e não mais isolar, para tornar a vida mais leve. Com facilidades de comércio e de

5X

R$ 42,38

mobilidade divididos em três grandes núcleos principais em que atividades econômicas também
poderão ser desenvolvidas em escala inovadora e diferenciada, capazes de se tornar referência
planetária. A ideia síntese é autonomia e qualidade.

› EDIÇÃO IMPRESSA

O lastro desse projeto imobiliário, com certeza também o maior em desenvolvimento no país
presentemente, não é apenas um sonho. Ele tem a chancela principal do Grupo Asamar, que tem
sabido projetar nacionalmente e com sucesso reconhecido sua origem mineira, com negócios
diversificados em que incorporação e construção já são destaques. Predicados bastante para
atrair, nesse novo empreendimento em particular, o grupo Votorantim, além de outros que
assinaram em conjunto o lançamento da CSul que, até por seu porte, inova também ao se
apresentar aberto a investidores que venham agregar tanto capital quanto inovação nos seus
múltiplos desdobramentos.
O sonho e as ideias que o conduzem encantam. Realmente trata-se de fazer algo muito ousado,
aproveitando os diferenciais da região, suas atrações naturais, a proximidade com as cidades do
ciclo do ouro e o novo e diferente bem sintetizados em Inhotim e na Fundação Dom Cabral. Algo
com certeza capaz de transformar inovando, indo muito além da oferta de novos espaços
imobiliários. Um sonho que, uma vez completado, possivelmente se tornará uma das novas marcas
de Minas Gerais. Para comprovar que pensar grande sempre vale a pena.
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Um Judiciário mais ágil

› NEWSLETTER

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, recebeu, na semana passada, uma homenagem do
Tribunal de Justiça de Minas. Em uma das entrevistas que concedeu após...
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Regra disciplinar, não dogma
"...não conseguimos desfazer um vínculo tão sólido e bonito". (Trecho de manifesto endereçado por um grupo de
mulheres italianas ao Papa Francisco)...
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Diante da tentativa da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) de impor seu projeto de arrecadar bilhões de reais depois
de reduzir drasticamente o Coeficiente de Aproveitamento atual de 2,7...
07/06/2014

Editorial
Brasil é a bola da vez
07/06/2014

A tevê que a gente vê (3)
"Nada como um bom espetáculo musical para encher os olhos do telespectador numa pachorrenta tarde
dominical." (Antônio Luiz da Costa, professor) Numa...

2.735 pessoas curtiram Diário do Comércio.
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