Morar Construtora terá filial em Campos dos
Goytacazes, no Norte Fluminense
Morar em Campos dos Goytacazes, em breve, será uma opção com mais conforto, lazer e
muita segurança para toda a família. A coruja Cora antecipou que a Morar Construtora vai
implantar sua primeira filial fora do estado do Espírito Santo e o município do Norte
Fluminense vai ganhar o mais novo empreendimento da linha Vista de condomínios-clube.
A empresa, que realiza sonhos da casa própria de famílias capixabas há 40 anos, é
certificada há mais de duas décadas pela ISO 9001 e está entre as 100 maiores
construtoras do Brasil, conforme o ranking 2020 da INTEC - Informações Técnicas da
Construção.
No Espírito Santo, a Morar já construiu e entregou cerca de 8.000 unidades. Entre os
diferenciais da sua atuação no mercado, a construtora destaca o compromisso com a
entrega dos imóveis 100% dentro do prazo, muitos até entregues antecipadamente.
Com a expansão para o Rio de Janeiro e o lançamento do Vista de Campos CondomínioClube, previsto para os próximos dias, a expectativa é de grandes investimentos no
município e mais desenvolvimento econômico e social. “O objetivo é lançar um
empreendimento por ano em Campos”, contou o gerente regional da Morar, Luciano
Garcia.
O anúncio anima não só os campistas, como também trabalhadores de cidades vizinhas e
até de outros estados e países, que atuam em grandes empreendimentos instalados na
região, como o Porto do Açu, no município de São João da Barra.
Representantes da empresa capixaba apresentaram oficialmente a coruja Cora e o projeto
Vista de Campos a corretores de imobiliárias da Rede Uno.
“Nosso produto já é de excelente aceitação no Espírito Santo. Vamos expandir para
Campos nossa experiência de 40 anos em possibilitar a realização do sonho da casa
própria e garantir a satisfação do cliente com o imóvel próprio e o ambiente que escolheu
para viver”, acrescentou o gerente regional.

