IMOBILIÁRIA RONY

transformando sonhos

em realidade
Imobiliária Rony, de Guaratinguetá, une história,
experiência e tradição para satisfazer seus clientes
star presente na construção dos sonhos
de seus clientes, mantendo-se fiel aos seus
princípios de tradição, solidez, confiança e
transparência, é o objetivo da Rony Imobiliária, cuja história começou há 46 anos, em
Guaratinguetá. Com 30 profissionais, o grupo empresarial conta ainda com a Village Santana Empreendimentos Imobiliários Ltda.
“Fomos a primeira imobiliária de Guaratinguetá a oferecer uma gama de serviços completos: compra, venda,
locação, administração de imóveis e condomínios e incorporação”, afirmou Luciano Junqueira, sócio-proprietário.
No início da década de 1970, a empresa representava a Federal São Paulo S/A, uma das mais importantes
companhias hipotecárias da época. Entre seus feitos, o
planejamento e implantação do Jardim Rony, com loteamento, construção e venda de casas e lotes.
Já na década de 1980, a imobiliária passou a concentrar-se na administração de locações, atingindo nos
anos seguintes a marca de mais de 2.000 imóveis em carteira. Nos anos de 1990, a empresa ganhou novo sócio:
o administrador Carlos Henrique de Faria Pereira. E,
posteriormente, a Rony se fundiu, a Imobiliária Gabriel
Junqueira, passando a ser chamada GJ Rony. Em 2001,
chegou a apostar no mercado joseense, abrindo um escritório em parceria com a Excel Imóveis, adquirindo

E

ainda a Nativa Imóveis, Paris Imóveis e Open Imóveis.
Optou por vender a participação no negócio em 2007.
Hoje, a imobiliária assessora algumas das mais importantes incorporadoras e construtoras locais no desenvolvimento e comercialização de empreendimentos. No seu
catálogo estão Duetto, Slim, Contemporâneo, Horizontes,
Unique, Jaboticabeiras, Campo Belo, JCF, Plaza JK, Villa
Icaro, Altis, Residencial Califórnia e Square, entre outros.
“Ao longo dos anos, foram muitos obstáculos enfrentados e vencidos pela Rony. Não faltaram planos
econômicos, trocas de moedas e crises políticas. No
entanto, a empresa se manteve no caminho seguro do
crescimento, valorizando e acreditando na proposta de
ser referência em serviços imobiliários em Guaratinguetá e região”, disse o empresário.
“Em 2019, inauguraremos a filial no bairro da Vila
Paraíba. Está previsto o lançamento de dois novos edifícios por lá e um condomínio de lotes e casa, em estilo
de vila, na região do Jardim Panorama, ambos em Guará”, revelou Junqueira. E os planos não param por aí:
“Adquirimos uma gleba de terras de aproximadamente
2.300.000 m². Nossa ideia é desenvolver, futuramente,
um bairro planejado na região oeste da cidade, entre
Guaratinguetá, Potim e Aparecida”.
A Rony Imobiliária tem sede na r. Feijo, 208, Centro.
Informações: www.rony.com.br. l
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