


Mais Presença em Minas Mais Presente em sua vida



Empreendendo e assegurando a

qualidade de condomínios residenciais,

comerciais, loteamentos e participando

do desenvolvimento urbano de cidades

e regiões, a Construtora ATRmais tem

sua história profundamente ligada ao

crescimento de Minas.

Está presente em todo o Estado, e

também em São Paulo, Goiás e Bahia

criando oportunidades tanto para quem

busca condições especiais para

trabalhar, prosperar, morar e viver como

também para quem investe e busca

realizar os melhores negócios.

Receba nossas boas vindas.



ATRmais Construtora Ltda.

Pontual Incorporadora e Empreendimentos Imobiliários Ltda.

ATR Comércio, Representação, Transportes Ltda.

ATR Transportadora de Grãos

Mineração Chapada das Perdizes

Agropecuária Serra das Bicas

Conquistas de valor

Tendo em sua solidez a participação da

Pontual Empreendimentos Imobiliários,

o Grupo ATR atua também nos

segmentos da mineração, agropecuária,

reflorestamento e na cadeia de

suprimento de insumos agropecuários

por intermédio de seu braço de

representações, transporte e comércio.

Sustentabilidade econômica e ambiental

são fundamentos de suas atividades,

assegurando negócios seguros, longevos

e produtos de grande aceitação.



Barbacena - MG

Boa Esperança �MG

Cachoeira de Minas - MG

Campanha - MG

Campestre �MG

Candeias - MG

Carmo do Paranaíba - MG

Cássia - MG

Coqueiral �MG

Divisa Nova - MG

Guapé - MG

Itajubá - MG

Itaú de Minas - MG

Ilicínea �MG

Ituiutaba - MG

Itumirim - MG

Jacutinga - MG

Lavras - MG

Luz - MG

Monte Belo -MG

Nazareno �MG

Nepomuceno �MG

Patrocínio - MG

Pouso Alegre �MG

Ribeirão Vermelho - MG

São Gonçalo do Sapucaí - MG

Santa Rita do Sapucaí - MG

Serrania - MG

Uberlândia - MG

Luis Eduardo Magalhães - BA

Anápolis - GO

Bragança Paulista - SP

Santo Antônio de Posse - SP

Com toda segurança,

aqui você realiza os

melhores negócios.



Loteamento Jardim das Acácias
Monte Belo  |  MG

Colina Verde
Itajubá  |  MG

Bairro Progresso
Boa Esperança  |  MG

Loteamento Belvedére
Itaú de Minas  |  MG

Residencial Alto do Rio Grande
Ribeirão Vermelho  |  MG

Novo Paraíso
Luís Eduardo Magalhães  |  BA

Residencial Jardins
Ilicínea  |  MG

Loteamento Bela Vista
Cássia  |  MG

Vila Padre Pedro Tomazini
Santo Antônio da Posse  |  SP

Loteamento Recanto das Flores
Ribeirão vermelho  |  MG

Morada Nova
Patrocínio  |  MG

Nova Campestre
Campestre  |  MG

Loteamento Ouro Verde
Lavras  |  MG

Bairro Santana II
Santa Rita do Sapucaí  |  MG

Loteamento Jardim Bárbara Heliodora
São Gonçalo do Sapucaí  |  MG

Bragança Paulista
Bragança Paulista  |  SP

Residencial Versol Costa
Carmo do Paranaíba  |  MG

Loteamento Santana
Divisa Nova  |  MG

Bairro Dona Odete
Lavras  |  MG

Loteamento Residencial Vila Verde
Campanha  |  MG

New Golden Ville
Uberlândia  |  MG

Residencial Jardim Bela Vista
Ilicínea  |  MG

Solar Caetano
Luz  |  MG

Residencial Parque das Águas
Guapé  |  MG

Bairro Ouro Branco
Lavras  |  MG



Condomínio Jardim Bela Vista 2
Boa Esperança  |  MG

Loteamento Bela Vista
Serrania  |  MG

Loteamento Pão de Açucar
Pouso Alegre  |  MG

New Golden Park
Patrocínio  |  MG

Essa é a

nossa históriaJardim Primavera
Guaxupé  |  MG

Residencial Alto Rio Grande II
Ribeirão Vermelho  |  MG

Loteamento Dona Sílvia
Itumirim  |  MG

Loteamento Jardim Paraíso
Candeias  |  MG

Residencial Parque das Águas
Guapé  |  MG

Chácaras Cassia
Cássia  |  MG



Todos os empreendimentos ATRmais

resultam de pesquisas de viabilidade que

envolvem a escolha das melhores áreas,

tanto no que se refere à localização e

infraestrutura quanto à dinâmica de

crescimento urbano. As empresas do

grupo investem continuamente em

projetos urbanísticos e paisagísticos

voltados à promoção de melhorias em

áreas de loteamentos.

Escolha de profissionais qualificados;

integração e soma das expertises; adoção

de soluções técnicas compatíveis e

sinergéticas; redução no retrabalho;

maior agilidade no processo e maior

controle no planejamento das fases de

projeto e execução da obra agregam

qualidade ao produto final.

Mais planejamento para a qualidade



A ATRmais atua em um segmento de alto padrão

com empreendimentos projetados a partir das

peculiaridades, cultura e exigências ambientais de

cada localidade. Isso é sustentabilidade, atitude

de respeito à natureza e ao jeito de ser de cada

comunidade, garantindo a satisfação do cliente e a

valorização do empreendimento.

O fato de estar presente em todas as frentes �

Incorporação, Construção e Financiamento � cria

diferenciais marcantes:

Mais retorno para o investidor

Flexibilidade para desenvolver, com excelência, projetos

para diversos segmentos de público.

Facilidade de compra, com condições de pagamento

diferenciadas e vantajosas.

Velocidade na execução, garantindo retorno mais rápido.



E s c o l h a o n d e I n v e s t i r .



P O R T F Ó L I O



NEW BOULEVARD

UBERLÂNDIA

Uma grande oportunidade

para investir na região que

mais cresce em Uberlândia.

Uberlândia- MG



O New Boulevard está nascendo completo como uma

cidade � comércio, incluindo supermercado e

brevemente um shopping, lazer, escolas,

universidade, todo o necessário para proporcionar

qualidade de vida, no Sul de Uberlândia.

O conceito de urbanismo sustentável está presente

prevendo, entre outras, melhorias nos acessos viários,

ampliando a ligação com o centro.

Os lotes residenciais são os de maior índice de

ocupação e o potencial para crescimento das

atividades comerciais nos 450 lotes Empresariais e

Comerciais do Bairro é expressivo, uma vez que a

região apresenta intenso crescimento populacional.

Lotes residenciais unifamiliares.

Lotes incorporação horizontal.

Lotes incorporação vertical.

Comercial empresarial (maior porte).

Comercial de bairro (atendimento local).



NEW TOWERS

Próximo ao centro, área verde

preservada, e espaços de lazer:

quem não vai querer?

Uberlândia- MG



Essa é a área residencial com maior

potencial de crescimento em Uberlândia.

Deslocamento facilitado, próximo a

shoppings, escolas, parques e lazer em

meio a uma grande área verde preservada,

sabe o que isso quer dizer? Qualidade de

vida para a família. Prazer de viver.

Residencial e comercial.*

Apartamentos de 3 e 4 quartos.*

Máximo aproveitamento da área interna.*

Conjuntos comerciais modulares.*

Rua Barão do Iguaúna.

*Entrega em março de 2014.



LOTEAMENTO

NEW GOLDEN VILLE

Os benefícios de morar perto de tudo

Uberlândia- MG



Com o dia-a-dia cada vez mais

corrido, agilidade na locomoção é

fundamental para quem busca

qualidade de vida. O New Golden

Ville oferece fácil e rápido acesso a

todos os principais pontos da

cidade. Ao mesmo tempo, você

conta com todo conforto e

tranqüilidade para construir o

melhor espaço para sua família, com

estrutura completa. É o que pode se

chamar de qualidade de vida.

Residencial aberto.

Lotes residenciais unifamiliares.

Lotes incorporação horizontal.

Lotes incorporação vertical.

Área de lazer.

478 lotes.



NEW CENTER

LOGÍSTICA

Como tirar proveito daquilo em

que Uberlândia já é referência.

Uberlândia- MG



A cidade é reconhecida internacionalmente em

transportes, logística e por sua localização

estratégica, que têm motivado empresas de todo

país a quererem se instalar por aqui. Prova disso é

o inicio das operações do Entreposto da Zona

Franca de Manaus.

Mais de 200mil m² com lotes adequados à

instalação de empresas de distribuição de cargas.

Ao lado do aeroporto.

Próximo a todas as principais vias de

escoamento de cargas.

Infraestrutura completa. E pronta.



LOTEAMENTO

NEW ROYAL CLUB

ANÁPOLIS

Morar, viver e fazer grandes negócios,

tudo no mesmo lugar.

Anápolis - GO



Esse é o conceito do New Boulevard de Anápolis: reunir em um

mesmo local tudo o que é verdadeiramente essencial: a casa, o

trabalho, o estudo e o lazer. E o melhor: com toda segurança em

um cenário onde a natureza sempre estará bem preservada.

São 3 opções para morar com estilo:

Residencial unifamiliar �350 lotes .

Residencial incorporação vertical �350 lote.

Residencial incorporação horizontal �1000 lotes.

O potencial para desenvolvimento de negócios não poderia ser

melhor. Por isso área para desenvolvimento do comércio éa

dividida em dois espaços:

Comercial de bairro (350 lotes): para o comércio de menor

porte.

Comercial empresarial (500 lotes) para atividades como

concessionárias de automóveis, materiais de construção e

postos de gasolina, entre outros.



LOTEAMENTO

NEW BOULEVARD

BRAGANÇA

Você não vai encontrar clima melhor

para grandes negócios.

Bragança Paulista  - SP



Próxima à Capital e contando com grandes

atrações para quem não abre mão de

desfrutar a vida, seja na Represa Jaguary ou

na Montanha Leite Sol, da Serra da

Mantiqueira, Bragança Paulista agora tem

um empreendimento ATR.

Ou seja: centros de grandes negócios sempre

atraem grandes negócios.

Aproveite. São 19 áreas desmembradas para

a construção de edifícios residenciais e 19

lotes comerciais em plena Avenida Atílio

Menin, circundada, como se pode ver, por

avenida dupla, em estágio de construção.

4.000 apartamentos de 2 e 3 quartos.

Área para shopping.

19 unidades comerciais.



Luis Eduardo Magalhães - BA

NOVO PARAÍSO

É tudo que você poderia imaginar

para investir e morar. Aqui e agora.



Novo Paraíso é um empreendimento que está sendo plantado na

cidade que mais cresce, hoje, no Brasil: Luis Eduardo Magalhães, na

Bahia. É onde mais se produz grãos, especialmente soja, no país.

Faça a conta e responda: você acha que o Grupo ATR desenvolveria um

projeto qualquer numa região como essa?

Novo Paraíso fica na continuação do Jardim Paraíso, que é, como não

poderia deixar de ser, o melhor bairro da cidade. São 560 lotes, entre

residenciais, nas ruas com 600 metros, e comerciais, nas avenidas com

300 metros.

Receba, portanto, nossas melhores boas vindas, para morar ou investir.



Carmo do Paranaíba - MG

A vantagem de investir onde está a

2ª maior economia de Minas Gerais.



Carmo do Paranaíba está em uma das regiões que mais cresce hoje em

Minas: Alto do Paranaíba. É aí que o Versol Costa oferece espaços com ampla

área para a construção de casas com arquitetura moderna na área mais

nobre e com a melhor vista da cidade.

Lotes de 360 a 540m² com toda infraestrutura.



Barbacena, MG

Residencial BRISA DA SERRA

No antigo caminho dos bandeirantes,

em plena Serra da Mantiqueira,

uma oportunidade que vale ouro.



Barbacena nasceu assim: bandeirantes à

procura de ouro e pedras preciosas no lugar

onde habitavam os índios Puris. Agora um

n o v o e g r a n d e n e g ó c i o , m a i s u m

empreendimento ATR+, para morar ou

investir. Localizado na Zona Sul, região mais

nobre da cidade, junto ao bairro Belvedere e

com a vista mais bonita, o Residencial Brisa

da Serra oferece 300 lotes.

Observe o mapa. A rua principal do

empreendimento estará ligada á rua principal

da cidade, já na saída para Ibertioga. Área de

grande valorização está junto a alguns dos

pontos turísticos mais visitados da cidade,

justamente onde tudo começou. Pode

procurar: não vai ser fácil encontrar outras

oportunidades como essa.



Cassia - MG

LOTEAMENTO

BELA VISTA

A ATRmais não investiria em

Cássia se você não tivesse

muito a ganhar com isso.

Terrenos exclusivos em localização privilegiada com a mais bela vista da cidade.

Topografia que reduz o custo da obra.

Lotes de 300 a 450 m².

Infraestrutura completa.

A cidade é sede da primeira usina de biodiesel do Brasil. Avalie. Seu cenário bucólico

é um dos motivos de seu turismo em busca de pousadas e tranqüilidade. Conheça

Cássia. Aqui está localizado o Loteamento Bela Vista.



Um cenário de rio, montanhas, tudo o que uma família

sonha para viver melhor, praticamente no centro dessa

cidade que é um pedaço da história de Minas Gerais.

Nascida de um povoado que surgiu entre os séculos

XVIII e XIX, era pouso dos tropeiros que vinham do sul.

Já se chamou Água Limpa, graças à correnteza do

Ribeirão São Tomé à margem da Serrania atual.

Lotes residenciais com infraestrutura completa

em área de grande perspectiva de valorização.

Lotes de 250 a 360 m².

É mais em infraestrutura e saneamento,

é mais em sustentabiidade.

Serrania, MG

LOTEAMENTO

BELA VISTA

Olhe que belo investimento

para uma vida nova



Luz está localizada entre Belo Horizonte e o Triângulo

Mineiro. Sua história começa em 1780 e sua origem

segundo se conta, aconteceu de uma promessa feita a Nossa

Senhora da Luz. O fato é que seus principais pontos

turísticos são ligados à Igreja, a começar pelo Palácio

Episcopal, do início do século passado. Em Luz, a ATRmais

projetou o Loteamento São Caetano.

Lotes com 380m², infraestrutura completa, localização

privilegiada, e área verde.

Lotes no tamanho certo para

um retorno rápido.

Luz, MG

O melhor de  Luz para

morar ou investir.



Calcule o retorno de investir

e morar nesse paraíso

É o que diz quem mora em Divisa Nova: a cidade é

patrimônio histórico e ecológico. Cenário da Serra do

Cavaco, das cachoeiras do Rio Muzambo, do lago do

Morro de Furnas e, mais do que tudo, do raríssimo

jequitibá rosa. Divisa Nova também é sede de festas

religiosas e do festival de música sacra.

Divisa Nova, MG

Um lugar especial para morar, trabalhar e viver,

Lotes de 250 a 350 m² com toda a infraestrutura.



Parcerias de Valor

Alguns dos projetos apresentados neste portfólio contam com

a decisiva participação dessas empresas aqui relacionadas.



Mais jovem e com reconhecida experiência nos diversos

segmentos da área imobiliária em que atua. Mais ágil e

com solidez atestada. É mais segurança para fazer

negócios porque é referência no que faz. Faça o melhor:

consulte a ATRmais. Você ganha com isso.

ATR é mais. Você pode confiar.



w w w . a t r m a i s . c o m . b r

Rua Des. Alberto Luz, 293c

Lavras, MG  |  CEP 37200-000

(35) 3829.4300

Rua Bernardino Macieira, 174

Centro | Lavras/MG

(35) 3821.0400


