Rodobens Negócios Imobiliários lança empreendimento em São Carlos
O Smart São Carlos tem 208 apartamentos de dois quartos e está
localizado na região central da cidade
São Carlos, outubro de 2017 - A Rodobens Negócios Imobiliários lançou ontem o Smart
São Carlos, condomínio vertical com conceito de clube privativo, que será construído na
Rua Sete de Setembro, 1.250, no centro da cidade. O empreendimento de torre única
com 29 andares vai oferecer conforto, lazer e segurança 24 horas, em uma área de
4.084,67 m². São 208 apartamentos de 2 quartos (1 suíte), com metragem entre 58,95
m² a 60,32 m². O projeto contempla ainda três lojas que serão implantados no térreo do
empreendimento.
“Esse é um projeto bastante versátil. Atende famílias recém-formadas, estudantes,
profissionais que planejam ficar na cidade por períodos específicos e investidores que
buscam diversificar seus portfólios de imóveis”, define Alexandre Mangabeira, copresidente da Rodobens Negócios Imobiliários.
O Smart São Carlos tem diversas opções de lazer, como piscinas, academia,
brinquedoteca, churrasqueira, salão de jogos e de festas, quadra recreativa e
playground. Além disso, está próximo a diversos pontos de comércio e serviço, como
Shopping Iguatemi, Sesc e Universidade de São Paulo (USP) e de todas as opções da
Avenida São Carlos e Rua Episcopal. O projeto arquitetônico foi desenvolvido por
Cambiaghi Arquitetura e o paisagismo é da Martha Gavião Arquitetura Paisagística.
A Rodobens Negócios Imobiliários já entregou quatro empreendimentos na cidade: os
condomínios horizontais Terra Nova, Moradas, Moradas 2 e Moradas 3. O Smart São
Carlos será o primeiro vertical da companhia na cidade.
Os interessados podem visitar o Stand de Vendas na Avenida Comendador Alfredo
Maffei, 1369 ou obter informações no site: www.smartsaocarlos.com.br.

SOBRE A RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Fundada em São José do Rio Preto há 26 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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