


LOCALIZAÇÃO



LOCALIZAÇÃO

MG 050: Rodovia que liga a  capital mineira às principais 
regiões do Estado e a cidade de Ribeirão Preto, umas das mais 
importantes regiões do Estado de São Paulo. Sua importância 
para a região é tamanha que estima-se um tráfego diário de 
aproximadamente 40 mil veículos.

BR 354: Localizada a 3 minutos do Distrito Empresarial, esta 
rodovia faz a ligação entre o sul de Minas e o Triângulo Mineiro.

Uma importante malha 
ferroviária que corta a região 

por três rotas distintas

Uma estrutura aeroviária com 
16 aeroportos  de pequeno, 

médio e grande porte.

A REGIÃO 
AINDA 
CONTA
COM:

Conte com uma  localização estratégica para o seu negócio e 

desfrute de uma forte estrutura de transporte e logística.

Já começamos oferecendo grandes diferenciais competitivos 

para a sua empresa. 



A REGIÃO

O potencial turístico atrai empresas e pessoas de todo o país, isso 

torna o sul de Minas mais forte. E todo o investimento feito hoje na 

região, a projeta como uma das mais promissoras do país.  

Lago de Furnas

Lago de Furnas

Turismo ecológico



ECONOMIA

Também se destaca por atrair estudantes, pesquisadores e cientistas que buscam 
especialização nas instituições de ensino mais renomadas do Estado.

A cidade de Formiga se destaca como 
uma das mais importantes do Centro-
Oeste de Minas Gerais, seu potencial 
comercial atrai pessoaos de toda a 
região, além de ser passagem obrigatória 
para o forte turismo da região.

A região é muito rica em indústria de extração de 
calcário e pedras, e também outros ramos de atividade 

do setor primário.



Para explorar todo o potencial regional 

apresentado até aqui, a D’Carlos 

Empreendimentos Imobiliários junto 

a Franco Engenharia, apresentam a 

você o Distrito Empresarial D’Carlos. 

Um empreendimento idealizado para 

ser e ter bons negócios.

Seja bem vindo.

APRESENTAÇÃO



IMPLANTAÇÃO



Obras concluídas.

Aqui, sua empresa conta com toda 

infraestrutura pronta. 

Fácil acesso.

Rotatória que permite acesso ao 

Distrito Empresarial  D’Carlos pelos dois 

sentidos da rodovia



IMPLANTAÇÃO

Sugestão usando os lotes da quadra B lotes 01 e 02

Lotes entre 500m2 e 2.247m2

Entrada com acesso aos dois sentidos da rodovia MG 050

Arborização

Ruas preparadas para tráfego de veículos pesados



ESTRUTURA



SUA EMPRESA AQUI

O D’Carlos Distrito Empresarial está pronto para 

receber a sua empresa. Independente do seu 

ramo de atividade, você irá desfrutar de toda a 

estrutura do empreendimento e da localização 

privilegiada. Faça da localização da sua empresa 

um grande diferencial competitivo.

Sugestão: Distribuidor de Implementos e Maquinário Agrícola

Sugestão: Centro de Logística



FUTURO

Além do distrito empresarial, a 
D’Carlos Empreendimentos Imobiliários 
planeja mais dois grandiosos projetos 
para este local.
Após a conclusão desta etapa, 
estuda-se a implantação de uma 
estrutura voltada a lojistas de 
atacado e varejo.

O empreendimento ocupará uma 
área aproximada de 66mil m2, logo 
atrás do distrito empresarial.

Outro projeto em fase de estudo e 
planejamento é de um condominio 
residencial de alto padrão, que ficará 
anexo aos dois empreendimentos 
anteriormente citados. Este 
condominio será implantado em 
uma área aproximada de 250mil 
m2 e contará com uma área de 
lazer completa, segurança 24h com 
heliponto.



As ilustrações nesta peça são de carter meramente ilustrativo. O empreendimento Distrito Empresarial D`Carlos encontra-se 

registrado no Registro Geral de Imóveis da Comarca de Fomiga/MG sob o número da matrícula R-07-57137 em 13/06/2013.


