Rodobens Negócios Imobiliários anuncia Mauro Pereira Bueno Meinberg
como novo CEO
São Paulo, janeiro de 2016 – A Rodobens Negócios Imobiliários anuncia Mauro Pereira
Bueno Meinberg como novo CEO da companhia. O executivo possui vasta experiência
no mercado financeiro e em desenvolvimento de negócios. Meinberg tem forte
identificação com os valores e princípios éticos que norteiam a cultura do Grupo
Rodobens e dará continuidade às diretrizes da companhia, com foco na política de
geração de caixa e controle de custos.
Com mais de 20 anos de atuação no mercado financeiro, Meinberg é graduado em
Administração de Empresas pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) e possui MBA
executivo pela Columbia Business School da Columbia University em Nova Iorque.
Até o final do ano passado, Meinberg ocupava a posição de Diretor de Estratégia e
Melhoria Contínua dos Negócios das unidades de níquel, nióbio e fosfato da mineradora
Anglo American PLC. O executivo atuou ainda como Diretor Superintendente do BANIFBanco de Investimento (Brasil) e foi membro do Conselho de Administração da
Lindencorp Desenvolvimento Imobiliário, representando o Grupo BANIF. Também
ocupou posições no Deutsche Bank, ING Barings e Banco Chase Manhattan.
Milton Jorge de Miranda Hage, até então neste cargo de Diretor Presidente, retorna ao
cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Rodobens Negócios
Imobiliários.

Sobre a Rodobens Negócios Imobiliários
Fundada em São José do Rio Preto há 24 anos, a construtora e incorporadora chegou
à marca de 166 empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 53 cidades
de 11 estados brasileiros. É uma das maiores construtoras do país, com 63 mil unidades
lançadas e 5,5 milhões de m² construídos. A companhia tem capital aberto desde 2007
e faz parte das Empresas Rodobens, um dos maiores grupos empresariais do país, com
tradição de 65 anos no mercado e atuação nos setores automotivo, financeiro e
imobiliário.
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