Rodobens Negócios Imobiliários traz desenvolvimento urbano e moderna
infraestrutura em bairro planejado
O Veredas, loteamento localizado no Sim, com terrenos a partir de 140 m² é o
quinto empreendimento da companhia entregue em Feira de Santana
Feira de Santana, setembro de 2017 – A Rodobens Negócios Imobiliários
investe no desenvolvimento do bairro Sim e aposta no potencial de crescimento
da região desde 2008. No início deste ano, entregou o Veredas, um loteamento
aberto com terrenos a partir de 140 m². Os clientes podem realizar o
financiamento dos lotes direto com a construtora.
O bairro planejado oferece infraestrutura completa de saneamento básico, rede
de água, ruas asfaltadas e iluminação pública. Além disso, tem acesso fácil a
outras regiões da cidade, com a praticidade de proximidade com pontos
comerciais e de serviços.
Este é o quinto empreendimento da empresa entregue na cidade, formando um
complexo residencial com 2.801 unidades. São seus ‘vizinhos’: o loteamento
Vivari, e os condomínios fechados Terra Nova, Terra Nova 2 e o Moradas Clube
Azaleia. Os projetos privilegiam as necessidades de cada morador e garantem
a constante valorização da região.
SOBRE A RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Fundada em São José do Rio Preto há mais de 25 anos, a construtora e incorporadora tem 169
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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