Rodobens Urbanismo lança empreendimento com mais de 500 terrenos
e mensais a partir de R$ 299,00 em Feira de Santana
O Veredas Feira de Santana terá lotes com metragem a partir de 140m² em região de
pleno desenvolvimento
Feira de Santana, junho de 2015 - A Rodobens Urbanismo, uma empresa Rodobens Negócios
Imobiliários, lança dia 13 de junho o Veredas Feira de Santana, no bairro SIM em Feira de
Santana. O empreendimento residencial será construído no prolongamento da avenida Artêmia
Pires, após os condomínios Terra Nova 1 e 2, ao lado do Vivari, empreendimentos de sucesso da
companhia.
O evento de lançamento acontece no Ville Gourmet, na avenida João Durval Carneiro, 3.655, no
bairro São João. Condições comerciais atrativas, como entrada facilitada e mensais a partir de
R$ 299,00, serão oferecidas para quem adquirir um terreno no final de semana de lançamento.
Este já é o quinto empreendimento da empresa em Feira de Santana. “A cidade, estratégica para
os nossos negócios, desenvolve-se de forma sólida e rápida o que proporciona confiança para a
realização dos negócios, e solidifica a presença da companhia na região. Para o Veredas nossa
expectativa é manter o sucesso conquistado pelos demais empreendimentos”, afirma o diretor
comercial da Rodobens Negócios Imobiliários Amilton Nery Júnior.
Com 527 terrenos, o bairro planejado terá infraestrutura completa de saneamento básico, rede
de água, ruas asfaltadas e iluminação pública. O condomínio terá terrenos a partir de 140m² e
financiamento direto com a construtora. O objetivo é oferecer ao cliente a experiência de
construir a casa ao seu modo, com projeto personalizado, podendo explorar suas preferências
e detalhes.
De acordo com Nery Júnior, a região tem atraído investidores e lojistas. “Com diversas
facilidades como faculdades, shoppings, restaurante, farmácias e padarias o bairro tem forte
crescimento com a construção de novos empreendimentos comerciais e residenciais”, comenta.
O novo loteamento vai dar continuidade ao sucesso da empresa na cidade. “Os terrenos do
loteamento Vivari foram muito bem aceitos e a empresa decidiu realizar um novo
empreendimento no bairro SIM”, afirma Nery Júnior. Os interessados podem obter mais
informações no plantão de vendas, ligando gratuitamente para 0800 603 3100 ou ainda pelo
site; www.veredasfeiradesantana.com.br

Opção de Investimento

Segundo o diretor comercial da Rodobens Urbanismo, Amilton Nery Júnior, “A empresa
escolheu Feira de Santana para lançar mais um loteamento pois a cidade tem altos índices de
crescimento, o que condiz com a visão de investir em locais com potenciais. Além disso, será
mais uma oportunidade de realizar o sonho da casa própria para muitas famílias. O terreno
também é um investimento, já que será entregue com toda a infraestrutura necessária para a
construção”, explica.
No total, a incorporadora será responsável por um VGV Total de aproximadamente R$ 21,4
milhões na cidade, além de investimentos em infraestrutura no entorno do empreendimento,
com obras que beneficiam não apenas os moradores dos condomínios, mas toda a comunidade.
Serviço
Data – 13 de junho
Local – Ville Gourmet, avenida João Durval Carneiro, 3.655, bairro São João – Feira de Santana
Horário – a partir das 8h
Central de vendas – Ligação gratuita 0800 – 603 – 3100
Site: www.veredasfeiradesantana.com.br
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.
www.rodobensimoveis.com.br
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

