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B A I R R O  P L A N E J A D O

LANÇAMENTO



Uma empresa com visão de negócio inovadora e futurista.  
Há mais de 5 anos atuando no mercado de loteamento, a WV 
Empreendimentos é dedicada a trazer melhorias e crescimento aos locais 
onde atua. Traz na bagagem experiência de gestão empresarial de um grupo 
que tradicionalmente opera há 40 anos em outros segmentos de mercado. 
Em todos seus empreendimentos, sempre honrou seu compromisso com os 
clientes, entregando o produto finalizado e antes do prazo informado, com 
toda a infraestrutura, lotes legalizados e documentação em dia. Além disso, 
seus projetos sempre reúnem urbanismo de qualidade e consciência ambiental. 

Planejamento



Especialista em planejamento e gestão de vendas para produtos 
imobiliários e com forte vocação para loteamentos e condomínios 
residenciais. Empresa jovem, formada por uma equipe de gestores com 
larga experiência, que juntos lançaram mais de 200 empreendimentos 
em todas as regiões do país. A V7brasil é a responsável pelo suporte 
operacional, estratégico e coordenação geral de vendas.
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Sendo o segundo maior município do estado de Minas Gerais, Uberlândia 
tem quase 700 mil habitantes e está localizada em uma área estratégica 
de interligação com o Sudeste e Centro-Oeste do país. Isso facilitou e 
ampliou sua economia, atraindo investidores e rendendo-lhe apelidos 
como “capital da logística” e “maior polo atacadista da América Latina”. 
Por esse motivo, encontra-se na lista das 100 melhores cidades 
brasileiras para se investir e morar. 

Goiânia – 320 km

Brasília – 350 km

Belo Horizonte – 520 km

São Paulo – 543 km

619.536 habitantes
4.115,82 km²

Uberlândia
Uma das cidades mais  
desenvolvidas do Sudeste.



Localizado em uma área com grande potencial de valorização e crescimento para a 
cidade, o loteamento Nascente está a apenas poucos minutos de diversos pontos de 
grande procura em Uberlândia, como o Center Shopping, Novo Shopping, aeroporto, 
Parque do Sabiá, entre outros. Tudo graças à Avenida Anselmo Alves dos Santos, uma 
das vias mais importantes da cidade e que já se encontra em fase de ampliação. 

Localização
O sonho de morar perto de  
tudo agora pode ser realidade.



Masterplan



 
O Portal do Vale, bairro planejado, irá potencializar o desenvolvimento na 
região Leste e oferecer uma oportunidade única para as famílias de Uberlândia. 
Projetado para atender às expectativas e necessidades dos seus moradores 
de forma inteligente, o Portal do Vale está localizado junto à Avenida Anselmo 
Alves dos Santos (em fase de obras), que se liga ao anel viário leste, facilitando 
o deslocamento e acesso aos importantes bairros da cidade. Além disso, a área 
do empreendimento traz uma beleza única, com lago e extensa área verde, que 
serão preservados por meio da instalação de um parque ecológico, com pista 
de caminhada, ciclovia e equipamentos de lazer e ginástica, proporcionando 
bem-estar e linda vista aos moradores e familiares.

O Bairro Portal do Vale

Um bairro totalmente planejado para uma 
nova fase de desenvolvimento de Uberlândia.



O Portal do Vale, bairro planejado, apresenta seu mais novo lançamento: o Nascente. Um 
loteamento com projeto diferenciado, cercado por um parque, praças e muita natureza. Tudo 
isso em um bairro planejado com infraestrutura completa, áreas para comércio, serviços e 
uma localização privilegiada, contando sempre com a Avenida Anselmo para conectar você 
ao centro da cidade.  

LOTES A PARTIR DE 

250 m²

LOTES A PARTIR DE 

250 m²

Nasce um novo estilo de vida.

Lançamento 
Loteamento Nascente

1. Imagens meramente ilustrativas, tendo como finalidade a divulgação do empreendimento. 2. O empreendimento será entregue em conformidade com o projeto e 
memorial descritivo do loteamento. 3. O paisagismo retratado é ilustrativo e apresenta a vegetação em porte adulto, sendo que o empreendimento será entregue com 
vegetação em forma de mudas. 4. Prevalecem-se as informações apresentadas no ato da venda e estabelecidas em contrato. 5. Projeto aprovado pela Prefeitura 
Municipal de Uberlândia sob o número 9823/2016, em conformidade com a Lei 6.766/79, e registrado no Cartório do 1º Ofício de Imóveis junto à matrícula 203.785.
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PERSPECTIVA ARTÍSTICA DA ROTATÓRIA DE ACESSO AO NASCENTE

Um novo estilo de vida.

1. Imagens meramente ilustrativas, tendo como finalidade a divulgação do empreendimento. 2. O empreendimento será entregue em conformidade com o projeto e memorial descritivo do loteamento. 3. O 
paisagismo retratado é ilustrativo e apresenta a vegetação em porte adulto, sendo que o empreendimento será entregue com vegetação em forma de mudas. 4. Prevalecem-se as informações apresentadas 
no ato da venda e estabelecidas em contrato. 5. Projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Uberlândia sob o número 9823/2016, em conformidade com a Lei 6.766/79, e registrado no Cartório do 1º Ofício 
de Imóveis junto à matrícula 203.785.



PERSPECTIVA ILUSTRADA DO PARQUE LINEAR
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A WV Empreendimentos escolheu a Zona Leste, uma das regiões que mais 
crescem na cidade, para desenvolver esse projeto. O bairro será planejado, 
contendo todos os itens básicos para atender a demanda dos moradores: 
comércio, lazer, ginástica, entretenimento e serviços. Tudo isso irá garantir o 
desenvolvimento e valorização da região.  
O Portal do Vale fica pertinho do novo shopping (em fase de comercialização 
das lojas), do Parque do Sabiá e seu acesso à Rondon é muito fácil. 

PERSPECTIVA ARTÍSTICA DO LOTEAMENTO
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Loteamento Nascente

Projetado para trazer  
facilidade e bem-estar.



Área do Empreendimento 
Área da Gleba: 367.384,19 m² - MAT. 203.785
APP: 34.705,30 m²
Área loteável: 332.578,89 m² - 100,00%
Áreas públicas: 135.618,51 m² - 40,78%

Área verde pública: 30.179.12 m² - 9,07%
Área verde pública 1: 480,92 m² 

Área verde pública 2: 503,28 m²

Área verde pública 3 : 15.827,97 m²

Área verde pública 4 : 15.357,98 m²

Área institucional: 3.325,96 m² - 1,00%

Sistema viário: 102.122,43 m² - 30,71%

Área de lotes: 196.960,38 m² - 59,22%

Quantidade de Lotes
Lotes residenciais: 637

Infraestrutura
- Rede de Esgoto 
- Sistema de fornecimento de água potável
- Rede de drenagem de águas pluviais  
- Pavimentação asfáltica
- Rede elétrica
- Áreas verdes
- Cercado por um parque
- Praças

Diretrizes construtivas
1- Condições de afastamento nos lotes residenciais
· Afastamento frontal: 3,00 m (a partir do limite do lote)
· Afastamento lateral: 1,50 m 
· Afastamento de fundo: 1,50 m

2 - Taxa de ocupação nos lotes residenciais e lotes comerciais
· Taxa de ocupação máxima: 60%

Ficha Técnica - Implantação



O objetivo deste material é esclarecer como formalizar uma proposta de 
venda para os lotes dos empreendimentos. É sempre bom lembrar que uma 
venda só é concluída quando aprovadas as condições cadastrais e de crédito 
do cliente comprador e a proposta financeira assinada por ele. O tutorial a 
seguir tem o objetivo de facilitar o processo e, consequentemente, agilizar as 
etapas do preenchimento e aprovação das propostas.

Introdução 
Processo de Vendas



Agregar valor e mostrar ao cliente o quanto este empreendimento é 
especial para ele. Lembre-se que não é quanto custa, mas quanto vale.
Discuta com seus parceiros e monte sua estratégia. Você deve analisar 
onde encontrar o público-alvo, para este grande empreendimento, e como 
fazer a informação chegar até ele.

Espaço Corretor



1) Localização privilegiada com acesso pela Anselmo Alves dos Santos. Fica 
próximo ao Novo Shopping, vizinho do Parque do Sabiá e a 5 minutos do Center 
Shopping. Além disso, está muito próximo a diversas saídas da cidade, incluindo o Anel 
Viário Leste e ainda próximo às três grandes redes de super e hipermercados ao lado 
do aeroporto.
 
02) Estamos falando do vetor de crescimento mais robusto de nossa cidade que é 
reconhecidamente o da Zona Leste. Ou seja, o nosso cliente terá forte expectativa de 
valorização de seu investimento.
 
03) Região com topografia privilegiada, única e com um pôr do sol maravilhoso e 
encantador, proporcionando conforto térmico e bastante bem-estar.
 
04) O Nascente está integrado a um bairro verdadeiramente planejado, com toda 
infraestrutura, ciclovias, pistas de caminhadas integradas e integrando a um parque 
linear ecológico junto ao lago artificial.
 
05) O parque linear tem ainda um anfiteatro a céu aberto, quadra poliesportiva 
com marcação para tênis de campo, infraestrutura de lazer e esporte jamais vista em 
nenhum empreendimento na cidade de Uberlândia.
 
06) O projeto urbanístico do empreendimento é diferenciado, com planejamento 
viário eficiente, proporcionando acesso rápido, mobilidade e muita tranquilidade aos 
moradores e visitantes.
 
07) São lotes exclusivos a partir de 250 m², oferecendo o espaço ideal para uma 
casa confortável, ou ainda a instalação de comércio. Obviamente, o nosso cliente 
poderá comprar mais de um lote, caso queira áreas maiores, por exemplo.
 
08) As obras estão avançadas e a entrega é garantida para 24 meses – tudo isso 
com a credibilidade e qualidade WV Empreendimentos.
 
09) O empreendimento está 100% regularizado, com todas as autorizações e 
aprovações dos órgãos competentes da cidade, Estado e União. 
 
10) O nosso empreendimento é o melhor e mais completo dos que já foram 
lançados em nossa cidade. A expectativa é de ser o mais valorizado e querido, pois 
faz parte de um maravilhoso Parque Linear, com uma sensação de tranquilidade, bem-
estar e integração à natureza, o que deixará nossos clientes felizes, saudáveis e muito 
satisfeitos.  

Boas vendas e muito sucesso!

O que você e seu cliente precisam saber sobre o 
Nascente, o mais novo lançamento do Portal do 
Vale, bairro planejado;



• COAF preenchida e assinada.
• Documentos de identificação (cliente e cônjuge): 
   - RG/CNH e CPF (Cadastro de Pessoas Físicas).

• 01 (um) Comprovante de endereço:
   - Cópias simples; 
   - Residencial (água, luz, telefone); 
   - Comercial (fatura de cartão, fatura de celular, etc.).

• Comprovante de estado civil atualizado:
   - Certidão de Nascimento (solteiro)/Certidão de Casamento atualizadas (e 
suas possíveis averbações);
   - Registro do Pacto Antenupcial (se for o caso).

• Comprovante de renda - serão aceitos como comprovante de renda:
   - Holerite, ou extrato bancário, ou último DIPF entregue com recibo, ou 
profissional liberal receitado dos últimos 12 meses.

Pessoa Física



• COAF preenchida e assinada; 

• Contrato Social e alterações contratuais (se houver);

• Cartão do CNPJ;

• Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União;

• Certidão Negativa da Previdência Social;

• Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda Estadual;

• Do(s) representante(s) legal(is) da empresa:
   - RG/CNH e CPF (Cadastro de Pessoas Físicas);
   - 01 (um) comprovante de endereço - cópia simples (residencial e comercial);
   - Comprovante de estado civil atualizado.

• Comprovante de renda - serão aceitos como comprovante de renda:
   - DECORE (últimos 12 meses), ou extrato bancário, ou último DIPL entre-
gue com recibo. 

• Negativa de débitos trabalhistas.

Pessoa Jurídica



O primeiro formulário a ser preenchido para formalização de uma proposta 
é a COAF, no qual devem ser descritas todas as informações cadastrais do 
cliente. Existem 2 tipos de COAFs:

COAF Pessoa Jurídica - quando houver uma empresa (construída de CNPJ) e 
a COAF Pessoa Física.

Pessoa Física



Pessoa Jurídica



B A I R R O  P L A N E J A D O

www.bairroportaldovale.com.br/nascente

Tel.: (34) 9 9924-5834 | 3237-5392
Av. Anselmo Alves dos Santos, 6.000 

 Bairro Portal do Vale | Uberlândia - MG
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loteamento. 3. O paisagismo retratado é ilustrativo e apresenta a vegetação em porte adulto, sendo que o empreendimento será entregue com vegetação em forma de mudas. 4. Prevalecem-se 
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