Rodobens Negócios Imobiliários lança novo condomínio na zona Sul de
Rio Preto
O Green Home terá 136 apartamentos com 115,40 m² e completa estrutura de lazer
A Rodobens Negócios Imobiliários lança dia 09 de novembro o Green Home, um
empreendimento de alto padrão que será construído em uma área de 5.473,65 m² na
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1080, no Jardim Panorama. Sob a linha Stillo
Rodobens, marca que assina projetos mais sofisticados da empresa, o condomínio
oferecerá conforto, lazer e segurança 24 horas.
O Green Home terá duas torres, cada uma com 17 andares. Ao todo, são 136
apartamentos de três suítes, com metragem de 115,40 m². As áreas de lazer serão
entregues equipadas e decoradas. Os moradores poderão aproveitar diversas opções
como piscinas, academia, bicicletário, brinquedoteca, churrasqueira, deck molhado,
playground, quadra, salão de festas gourmet e salão de jogos.
Localizado na zona Sul da cidade, está próximo a diversos pontos de comércio e serviço,
como escolas, shopping centers, hospitais e supermercados. Também tem fácil acesso
ao Centro e às rodovias Washington Luís e BR153. O projeto arquitetônico foi
desenvolvido por Henrique Cambiaghi, o projeto de interiores assinado por Fernanda
Marques e o paisagismo é de Sérgio Santana, todos profissionais renomados no
mercado imobiliário.
De acordo com o co-presidente da Rodobens Negócios Imobiliários, Alexandre
Mangabeira, esse projeto foi pensado em todos os detalhes: “O Green Home é um
projeto único, com plantas flexíveis que podem ser adaptadas para duas ou três suítes,
conforme o estilo de vida de cada morador, que ainda terá à sua disposição um depósito
privativo no subsolo. O condomínio terá completa estrutura de lazer, além de uma das
mais belas vistas de Rio Preto”, destaca Mangabeira.
Interessados podem visitar o stand de vendas na Avenida Juscelino Kubitschek, 1080 ou
obter informações no site: www.greenhomeriopreto.com.br.
SOBRE A RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Fundada em São José do Rio Preto há 26 anos, a construtora e incorporadora tem 171
empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12 estados brasileiros.
Com capital aberto desde 2007, tem mais de 64 mil unidades lançadas, somando 6,1 milhões de

m² construídos, e faz parte das Empresas Rodobens, um dos maiores grupos empresariais do
país, com atuação nos segmentos financeiro e de varejo automotivo – Banco, Consórcio,
Corretora de Seguros, Leasing & Locação, Automóveis e Veículos. Com atuação nacional, o grupo
tem tradição de mais de 68 anos.
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