Rodobens Negócios Imobiliários comemora a marca de 30
empreendimentos prontos em Rio Preto
Com outras três obras em andamento a companhia chega a um VGV Total lançado de R$ 1,2
bilhão
A Rodobens Negócios Imobiliários comemora a entrega das chaves do condomínio Green Plaza
Residence, da linha Stillo Rodobens, na zona sul da cidade. Com isso, a companhia fundada em
Rio Preto há 23 anos, chega a 9 mil unidades lançadas apenas na região, que concentra o maior
número de empreendimentos da empresa, ao todo, são 30 empreendimentos prontos e três já
em obras, somados eles chegam a um VGV Total lançado de R$ 1,2 bilhão. A incorporadora
planeja novos lançamentos ampliando ainda mais a sua atuação.
São dois condomínios de médio-alto e alto padrão em construção na cidade, o Integrato
Iguatemi, realizado em uma parceria inédita na região e integrado ao Shopping Iguatemi, e o
Madison Residence também na zona sul. Em Urbanismo, as obras do bairro planejado Jardim
dos Buritis devem começar em breve.
Confiante em relação ao desempenho da economia regional, o diretor presidente da Rodobens
Negócios Imobiliários, Milton Hage, afirma que a trajetória de sucesso na cidade assegura a
ampliação dos investimentos em Rio Preto. “Nós entregamos, em média, mais de um
empreendimento por ano apenas aqui. Isso mostra o quanto investimos e nos empenhamos
para contribuir com o desenvolvimento da cidade. Sem dúvida, essa é a região mais importante
para os negócios da companhia. Queremos continuar crescendo e construindo condomínios
reconhecidos pela qualidade”, afirma o executivo.
O empreendimento completa o portfólio de 166 empreendimentos lançados em todo o Brasil,
contribuindo para que a Rodobens Negócios Imobiliários seja uma das maiores construtoras do
país, com 63 mil unidades entregues, ou seja, hoje vivem em residências construídas pela
empresa aproximadamente 189 mil pessoas. (Segundo o PNAD - Pesquisa Nacional de Amostra
de Domicílios - a média da família brasileira é de 3,1 pessoas por residência).
Qualidade
Sabendo que a entrega do condomínio é um momento de realização e felicidade para todos os
clientes, a companhia procura atender e superar as expectativas. “Nosso compromisso não é
apenas entregar um condomínio de qualidade, mas sim participar ativamente da conquista de
um sonho. Sonhamos junto com os clientes e a conclusão de cada empreendimento é um
momento de grande importância para toda a empresa, pois é o fruto de muito trabalho e
dedicação”, comenta o diretor comercial da Rodobens Negócios Imobiliários, Amilton Nery.
SOBRE A RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Fundada em São José do Rio Preto há 23 anos, a construtora chegou à marca de 166
empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 53 cidade de 11 estados brasileiros.
É uma das maiores construtoras do país, com 63 mil unidades entregues e 5,5 milhões de m²
construídos. A companhia tem capital aberto desde 2007 e faz parte das Empresas
Rodobens, um dos maiores grupos empresariais do país, com tradição de 65 anos no mercado e
atuação nos setores automotivo, financeiro e imobiliário.
Contatos para imprensa:
Néctar Comunicação Corporativa

Douglas Santos – douglas.santos@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5120 - (11) 9 8902-9701
Stela Maris - stela.maris@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5117 - (11) 9 7671-9534

