Rodobens Negócios Imobiliários investe em Paulínia e lança primeiro
empreendimento na cidade
O condomínio será o primeiro da empresa na região de Campinas com VGV R$ 57
milhões
Paulínia, dezembro de 2014 - A Rodobens Negócios Imobiliários, empresa com mais de 23 anos
de atuação no mercado de construção e incorporação, lança o seu primeiro empreendimento
na região de Campinas. O condomínio Dreams Residencial será construído na cidade de Paulínia,
no bairro Santa Terezinha, e terá três torres com VGV Total de R$ 57 milhões.
Segundo o presidente da Rodobens Negócios Imobiliários, Marcelo Borges, Paulínia possuí um
forte parque industrial e está dentro de uma das mais importantes regiões metropolitanas do
Brasil. “A cidade tem um dos PIBs mais elevados do Brasil e está entre as dez cidades do país
com melhor renda domiciliar per capita. Apresenta forte crescimento imobiliário e populacional.
Tudo isso torna a cidade estratégica aos negócios da empresa”, afirma Borges.
Sob a marca Stillo Rodobens, que denomina os empreendimentos de alto padrão da empresa, o
Dreams Residencial apresenta o conceito de clube privativo, que alia conforto, lazer e segurança
em uma área de 9.700 m². Com três torres, o condomínio está localizado na avenida rua Vitalina
Ferro, em área residencial com forte expansão econômica e próximo a importantes vias de
acesso.
Concebido para atender uma demanda por empreendimentos de alto padrão com qualidade, o
Dreams Residencial possui itens de lazer diversificados. “O consumidor é cada dia mais exigente
e detalhista e nós estamos acompanhando esse movimento. Com mais de dez itens de lazer e
rígidos controles de qualidade esperamos atender essa necessidade”, diz Borges.
Com os pilares de qualidade, entrega no prazo e compromisso com cliente, sustentabilidade e
responsabilidade social a Rodobens Negócios Imobiliários está presente em onze estados
brasileiros e conta com mais de 160 empreendimentos lançados totalizando mais de 61 mil
unidades.
O Dreams Residencial terá apartamentos 2 e 3 dorms (1 suíte) com metragem que varia entre
66,65 m² a 84,86 m². E o condomínio estará equipado com bicicletário, piscinas adulto e infantil,
deck molhado, playground, quadra, fitness externo, lounge fitness, salões de festa, salão de
jogos, brinquedoteca, pergolado e open lounge. Todas as áreas comuns são entregues
mobiliadas e decoradas.
Sobre a Rodobens Negócios Imobiliários
Fundada há 23 anos, Rodobens Negócios Imobiliários é uma das maiores incorporadoras e
construtoras do Brasil, com atuação em 54 cidades e 11 estados brasileiros. A companhia tem
capital aberto desde 2007 e faz parte das Empresas Rodobens, um dos maiores grupos
empresariais do país, e tradição de 65 anos no mercado com presença nos setores automotivo,
financeiro e imobiliário.
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