Rodobens Negócios Imobiliários antecipa a compra do imóvel com o FGTS
A Rodobens Negócios Imobiliários vai facilitar o uso dos recursos das contas inativas do FGTS na
compra de um imóvel novo. O objetivo da campanha é que o cliente não precise esperar até ter
o saldo liberado e consiga antecipar a compra, aproveitando as e o bom momento do mercado
imobiliário.
O plano de pagamento dos imóveis será montado de acordo com o calendário de liberações
apresentado pela Caixa Econômica Federal. Por exemplo, quem nasceu em outubro terá o valor
liberado apenas em junho. Seguindo este exemplo, a Rodobens Negócios Imobiliários agendará
o pagamento da parcela de junho de acordo com a quantia que a pessoa tem para receber,
antecipando a compra do imóvel. A campanha vale para todos os empreendimentos da
companhia, basta comparecer à uma das lojas da empresa com o extrato pessoal e realizar uma
simulação com um corretor.
Confira o calendário de saque das contas inativas do FGTS e programe-se:
Abertura do calendário
10 de março
10 de abril
12 de maio
16 de junho
14 de julho
Fonte: Caixa Econômica Federal

Trabalhadores nascidos
Janeiro e Fevereiro
Março, Abril e Maio
Junho, Julho e Agosto
Setembro, Outubro e Novembro
Dezembro

SOBRE A RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Fundada em São José do Rio Preto há 25 anos, a construtora e incorporadora chegou à marca
de 169 empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12 estados
brasileiros. A companhia tem capital aberto desde 2007, lançou mais de 64 mil unidades,
somando 6,1 milhões de m² construídos, 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. Em 2015, a empresa foi classificada como a 12ª maior
empresa de construção e incorporação do país pelo “Ranking ITC – As 100 Maiores
Construtoras”.
Contatos para imprensa:
Néctar Comunicação Corporativa
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

