Rio Preto ganha novo bairro planejado

Rodobens Urbanismo construirá seu primeiro bairro planejado em Rio
Preto com mais de 500.000 m²
O Jardim dos Buritis será construído na região norte e terá infraestrutura completa
com lotes a partir de 200 m²
São José do Rio Preto, março de 2015 - A Rodobens Urbanismo, uma empresa Rodobens
Negócios Imobiliários, lança dia 28 de março o seu primeiro bairro planejado em São José do Rio
Preto. O Jardim dos Buritis será um loteamento residencial construído em uma área superior a
500.000 m², no prolongamento da avenida Mirassolândia, na região norte. Com 993 lotes
residenciais, o empreendimento vai fortalecer e estimular a economia regional contribuindo
com o desenvolvimento da cidade.
O Jardim do Buritis terá VGV Total de aproximadamente R$ 62 milhões, além de R$ 2 milhões
de investimentos em infraestrutura na região com obras que vão beneficiar toda a cidade. Os
lotes serão negociados com parcelas mensais a partir de R$ 220 e o plantão de vendas está
localizado no prolongamento da avenida Mirassolândia.
Com mais de 30 novas ruas distribuídas em diversos quarteirões na região norte da cidade, o
bairro será um dos maiores da cidade. “A região é um dos principais vetores de crescimentos de
Rio Preto com urbanização acelerada e atraindo diversos serviços como bancos, mercados,
farmácias, cinemas e etc. O empreendimento será entregue com toda a infraestrutura asfáltica
de ruas e avenidas, água, luz, saneamento e áreas de lazer como pista de caminhada e academia
ao ar livre, facilitando a vida dos moradores”, afirma o diretor comercial da Rodobens Negócios
Imobiliários Amilton Nery Júnior.
Com tantas facilidades, os bairros crescem e atraem investidores. Segundo a Federação Nacional
de Corretores, a valorização dos imóveis passa dos 100%. “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”, explica Nery Júnior.
O evento de lançamento acontece neste final de semana. Os interessados podem obter mais
informações no plantão de vendas, localizado na Av. Mirassolândia (ao lado do Banco do Brasil),
ou
ligando
gratuitamente
para
0800-603-3100
ou
pelo
site
http://www.jardimdosburitisriopreto.com.br/
Diversidade
Com esse lançamento, São José do Rio Preto torna-se a primeira cidade do Brasil a ter todos os
produtos da Rodobens Negócios Imobiliários. “Isso mostra a confiança da empresa na cidade
onde nasceu. É aqui que temos o maior número de empreendimentos e projetos e é aqui que
vamos continuar investindo”, diz Nery Júnior.

Ao todo temos, só em Rio Preto, mais de 25 empreendimentos prontos além de 4 em
construção. “Temos condomínios diversificados na cidade, que atendem diversos públicos,
como por exemplo o luxuoso Integrato Iguatemi, que está sendo construído integrado ao
Shopping Iguatemi. E um centro comercial que vai atender uma demanda dos moradores do
Parque da Liberdade. Possuir uma gama de produtos variados em uma única praça é acreditar
no potencial econômico da cidade”, explica Nery Júnior.
Serviço;
Endereço: Prolongamento da Av. Mirassolândia (após o mercado Tridico)
Quando: dias 28 e 29 de março
Horário: 8h00 às 18h00
Telefone: 0800-603-3100
Site: www.rodobensurbanismo.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:
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
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