Banrisul, Grupo Capa e Rodobens Negócios Imobiliários
assinam financiamento imobiliário de R$ 100 milhões
O Banrisul, o Grupo Capa e a Rodobens Negócios Imobiliários firmaram
convênio comercial, hoje (26), na sede do Banco, em Porto Alegre. Com o
acordo, o Banrisul financia a construção de empreendimentos residenciais e
comerciais na Capital, e o financiamento à pessoa física para a aquisição da
casa própria e de sala comercial.
Nos próximos 60 dias serão investidos R$ 100 milhões na produção de
dois empreendimentos em Porto Alegre, o condomínio residencial Terra Nova
Vista Alegre e o prédio comercial Terra Nova Nature. O plano de negócios das
duas empresas prevê, ainda, a construção de imóveis residenciais nas cidades
de Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, Santa Maria, Gravataí, Pelotas, Alvorada
e Cachoeirinha.
De acordo com o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, a parceria
marca o compromisso que a instituição tem com as empresas gaúchas e,
principalmente, em levar aos cidadãos do Estado uma melhor qualidade de
vida. “No Banrisul, o crédito imobiliário sempre esteve aberto e, em
determinada época, o Banco era a única instituição financeira no Rio Grande
do Sul a financiar o setor”, salientou.
Para o diretor-presidente do Grupo Capa, Carlos Alberto Schettert, o
Banrisul sempre foi parceiro da empresa e, agora, potencializa sua capacidade
como o agente financeiro que possui ampla representatividade no interior do
Estado. Já o diretor-presidente da Rodobens Negócios Imobiliários, Eduardo
Gorayeb, ressaltou que o acordo é de suma importância no projeto de
expansão imobiliária para as cidades do interior. “Esse é o foco da empresa,
atender a demanda dos consumidores através de condomínios residenciais
com completa infra-estrutura e, ao mesmo tempo, a um preço acessível”,
destacou.

A assinatura do convênio contou com a presença do presidente do
Banrisul, Fernando Lemos, diretores da instituição, o diretor-presidente do
Grupo Capa, Carlos Alberto Schettert, e o diretor-presidente da Rodobens
Negócios Imobiliários, Eduardo Gorayeb.

