Rodobens Negócios Imobiliários e Grupo NB conquistam Prêmio Top
Imobiliário 2015 na categoria Inovação
Empreendimento Recando das Emas apresentou soluções ecológicas de
drenagem urbana e de reflorestamento de Áreas de Preservação Permanente
Goiânia, novembro de 2015 – O empreendimento Recanto das Emas,
executado pelo Grupo NB em parceria com a Rodobens Negócios Imobiliários,
foi o vencedor da categoria Inovação e Soluções Ecológicas pelo Prêmio Top
Imobiliário 2015, realizado pelo Secovi Goiás (Sindicato da Habitação do Estado
de Goiás). O loteamento aberto foi eleito como o mais inovador em soluções
sustentáveis por um júri composto por especialistas no setor.
O Recanto das Emas será um bairro planejado com sistemas de controle e
escoamento que reduzem a velocidade das águas pluviais. Para o
empreendimento, foi desenvolvido um sistema de bocas de lobo conjugada que
aumentam em 77% a eficiência do conjunto em relação ao sistema tradicional.
“Na implantação das vias utilizamos sistemas de sarjetas e guias em monobloco,
sistema moderno normalmente utilizado em condomínios fechados”, afirmou
Ioav Blanche, diretor presidente do Grupo NB.
Para auxiliar na de retenção de águas pluviais foi criado um sistema de
drenagem urbana próximo ao córrego Capão do Mato composto por obras de
escoamento e recomposição florestal. “Realizamos um grande trabalho nas
Áreas de Preservação Permanente com plantio de árvores nativas e a
implementação de um Parque Municipal equipado com pista de caminhada,
ciclofaixa e fitness ao ar livre”, comenta o Diretor Comercial da Rodobens
Negócios Imobiliários, Amilton Nery.
Localizado na região oeste da cidade, o empreendimento será lançado em 2016
com infraestrutura pronta, permitindo que os futuros compradores possam iniciar
as obras imediatamente após a compra. “Hoje, o empreendimento está 90%
construído e será negociado quando atingirmos 100%. Com lotes planos, ruas
largas e infraestrutura completa o loteamento se destaca pela qualidade”,
comenta Blanche.
Acreditando no potencial econômico da região e na alta qualidade do
empreendimento, o Recanto das Emas foi projetado para superar as
expectativas dos clientes. “Goiânia é uma cidade que apresenta crescimento
imobiliário muito bom. A economia local cresce acima da média nacional
tornando a cidade cada vez mais atrativa para novos investimentos”, afirma
Amilton Nery.
Ficha Técnica:
Localização: Rua Rita Caetano S/N (Próximo ao anel viário, vizinho aos
loteamentos: Res. Kátia, Residência Fidelis e Residencial Forteville)
Área do terreno: 307.600 m²
Número de lotes: 1360
Entrega: 2016

Sobre a Rodobens Negócios Imobiliários
Fundada em São José do Rio Preto há 24 anos, a construtora e incorporadora chegou
à marca de 166 empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 53 cidades
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.
Sobre o Grupo NB
Desde 1995 o Grupo NB realiza a implantação de empreendimentos variados, que
respeitam as características locais e trazem a marca de responsabilidade e qualidade
da empresa. Ao longo do desenvolvimento de seus projetos, a empresa foca em
soluções urbanas sustentáveis e prioriza as necessidades de seus clientes. O Grupo
NB possui loteamentos entregues localizados em Goiânia, Trindade, Senador Canedo,
Aparecida de Goiânia, Itaberaí, Silvânia e Rio Verde. A empresa desenvolve e implanta
em seus projetos de infraestrutura o plantio e preservação de milhares de mudas de
espécies nativas do cerrado.

Sobre o prêmio Top Imobiliário
O Prêmio Top Imobiliário, criado em 2005 pelo Secovi Goiás (Sindicato da
Habitação do Estado de Goiás), é reconhecido como o maior prêmio do setor do
estado. O Prêmio Top Imobiliário é a homenagem que a indústria imobiliária
presta a seus mestres e ao alto nível de arquitetura, engenharia, construção,
desenvolvimento urbano, incorporação, administração, vendas e marketing,
entre outros segmentos. O Prêmio tem a função de divulgar os conceitos
inovadores e as experiências bem-sucedidas que possam servir de modelo para
o desenvolvimento das atividades do setor.
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