Rodobens Urbanismo lança loteamento em Feira de Santana
O Vivari Feira de Santana, contará com infraestrutura completa de saneamento básico,
iluminação pública e ruas asfaltadas e oferece condições comerciais atrativas no
lançamento
Feira de Santana, abril de 2014 – A Rodobens Urbanismo, empresa controlada pela Rodobens
Negócios Imobiliários, lançará no próximo dia 03 de maio, a partir da 8h, o loteamento Vivari
na cidade de Feira de Santana, Bahia. Com 573 terrenos residenciais, o bairro planejado terá
infraestrutura completa de saneamento básico, rede de água, ruas asfaltadas e iluminação
pública.
O evento de lançamento acontece na Avenida Artemia Pires, no bairro SIM, em frente ao
condomínio Terra Nova Feira de Santana. Condições comerciais atrativas, como entrada
facilitada e mensais a partir de R$299, serão oferecidas para quem adquirir um terreno neste
final de semana de lançamento.
O Vivari Feira de Santana terá terrenos de 140m² a 226m² e financiamento direto com a
construtora. O objetivo é oferecer ao cliente que compra um terreno, a experiência de
construir sua casa a seu modo, com projeto personalizado, podendo explorar suas preferências
e detalhes.
O loteamento será construído ao lado do condomínio Terra Nova, que fica na Avenida Artemia
Pires, principal via do bairro SIM, uma das áreas que mais crescem na cidade, cercado de
diversas facilidades, como faculdades, shopping, restaurantes, farmácias, padarias e unidades
de saúde.
Os interessados podem obter mais informações no plantão de vendas, localizado no endereço
do empreendimento, ligando gratuitamente para 0800 603 3100 ou ainda pelo site
www.vivarifeiradesantana.com.br.
Opção de Investimento
Segundo o diretor de marketing e vendas da Rodobens Negócios Imobiliários - controladora da
Rodobens Urbanismo - Amilton Nery, “A Rodobens Urbanismo escolheu Feira de Santana para
lançar o loteamento Vivari, pois a cidade tem um alto índice de crescimento, o que condiz com
a visão da empresa de investir em locais potenciais. Além disso, será mais uma oportunidade
de reforçar o foco no cliente, um dos valores da companhia, proporcionando uma opção de
qualidade para concretizar o sonho da casa própria”.
No total, a incorporadora será responsável por um VGV Total de aproximadamente R$27
milhões na cidade, mais de R$1,6 milhões em arrecadação de impostos, além de R$1 milhão
de investimentos em infraestrutura no entorno dos empreendimentos, com obras que
beneficiam não apenas os moradores dos condomínios, mas toda a comunidade.

Sobre a Rodobens Negócios Imobiliários
Fundada há 22 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. O Grupo Rodobens está entre
os 200 maiores do país e tem tradição de mais de 60 anos no mercado, com presença nos
setores automotivo, financeiro e imobiliário.
www.rodobensimoveis.com.br
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