Rodobens Negócios Imobiliários lança condomínio com quatro torres e
VGV de R$ 147 milhões em Bauru
Empreendimento será construído na região do Parque Água Comprida vai gerar
centenas de empregos diretos e indiretos
Bauru, dezembro de 2014 - A Rodobens Negócios Imobiliários, empresa com mais de 23 anos
de atuação no mercado de construção e incorporação, lança o condomínio Nova Nação América,
no bairro Jardim Samburá, na avenida Jorge Zaiden, conhecida como Água Comprida. O
empreendimento terá VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 147 milhões, e vai gerar centenas de
empregos diretos e indiretos ao município.
A empresa decidiu investir em Bauru por conta do crescimento econômico e populacional dos
últimos anos. “A cidade tem atraído grandes empresas e possui diversas faculdades que atraem
investidores para a região. A tendência de desenvolvimento da cidade a torna fundamental para
os planos estratégicos da companhia”, afirma o diretor-presidente da Rodobens Negócios
Imobiliários, Marcelo Borges.
Comprometido com o meio ambiente o projeto apresenta características únicas em sua
concepção. Toda a construção terá um rígido controle ambiental que vai desde a redução do
uso de água, e geração de resíduos sólidos até a destinação adequada de material reciclável.
Sob a marca Stillo Rodobens, que denomina os empreendimentos de alto padrão da empresa, o
Nova Nação América apresenta o conceito de clube privativo, que alia conforto, lazer e
segurança em uma área de 10.350 m². Com quatro torres, o condomínio está localizado na
avenida Água Comprida, em área residencial com forte expansão econômica e próximo ao
centro e universidades.
Ao todo serão 426 apartamentos e 19 lojas. “As áreas comerciais estarão voltadas para a avenida
e vão abrigar lojas de serviços reduzindo o deslocamento da população regional. Esse conceito
é adotado nas principais cidades ao redor do mundo e tem como objetivo reduzir o
deslocamento até centros de compras”, diz Borges.
Bauru tem demandado empreendimentos que aliem comodidade, boa localização e bem estar.
“O Nova Nação América reúne elementos que suprem essa necessidade. O condomínio está em
uma área moderna com avenidas planejadas e fácil acesso para diversas regiões da cidade e
rodovias. Além de diversas opções de lazer dentro do condomínio como piscina, quadra
poliesportiva, brinquedoteca, sala de ginástica entre outros”, comenta Borges.
Com os pilares de qualidade, entrega no prazo e compromisso com cliente, sustentabilidade e
responsabilidade social a Rodobens Negócios Imobiliários está presente em onze estados
brasileiros e conta com mais de 160 empreendimentos lançados totalizando mais de 61 mil
unidades.
O Nova Nação América terá apartamentos de 2 e 3 dorms (1 ou 2 suítes) com metragem que
varia entre 57,56 m² a 77,15 m². E o condomínio estará equipado com piscina, quadra, salão de

festas gourmet, brinquedoteca, salão de festas infantil, sala de jogos e área para ginástica. Todas
as áreas comuns são entregues mobiliadas e decoradas.
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
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