RNI LANÇA EMPREENDIMENTO ORIGEM RNI RONDONÓPOLIS
São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2020.
A RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. (B3:RDNI3) anuncia o lançamento do empreendimento Origem RNI
Rondonópolis, em Rondonópolis, no estado de Mato Grosso. Serão ofertadas 226 casas no residencial.
Rondonópolis é a segunda cidade do Estado a ter um empreendimento da linha Origem RNI, após grande sucesso
do primeiro lançamento da série em Várzea Grande. A cidade há muito esperava por um condomínio de casas com
essas características desde o Terra Nova, que lançamos há 10 anos e se tornou referência na cidade por conta de
suas áreas de lazer. O Origem RNI é uma evolução deste conceito, agora com um padrão superior, que levaremos a
mais cidades após sua chegada a Rondonópolis.

Lançamento: Novembro/2020.
Residenciais: 226 casas de dois e três
dormitórios, com metragens de 60,20 m² a 76,40
m².
Localização: Avenida Poguba Avenue, S/N (Área
04), Vila Goulart, Rondonópolis/SP.
Valor Geral de Vendas (VGV): R$ 75 milhões.
Participação RNI: 60%.

SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há 29 anos, a construtora e incorporadora tem 189 empreendimentos lançados em todo o
Brasil e atuação em 56 cidades de 12 estados brasileiros. Com capital aberto desde 2007, lançou mais de 70 mil unidades,
somando 6,7 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 Comerciais. Com atuação nacional, o grupo tem tradição de mais de 70 anos. www.rni.com.br.

Incorporadora RNI lança condomínio de casas com VGV
de R$ 75 milhões em Rondonópolis
Empreendimento, de médio padrão, é composto por 226 unidades e possuirá várias
áreas de lazer à disposição de seus futuros moradores

Rondonópolis, 30 de novembro de 2020 – A incorporadora RNI lança nesta
segunda (30) o residencial Origem RNI Rondonópolis, com Valor Geral de Vendas
(VGV) de R$ 75 milhões. O empreendimento, de médio padrão, terá 226 casas e 14
espaços de recreação à disposição dos moradores, incluindo quadra gramada, pista
de caminhada, academia ao ar livre, pet place e até praça de encontro.
O condomínio será todo murado, com portaria e recursos que garantem a
privacidade e a segurança de seus futuros moradores. Em suas áreas comuns,
itens de lazer oferecerão comodidade também para atividades ao ar livre. O
empreendimento contará com playground, churrasqueira, pergolado, piscinas
adulto e infantil, redário, pomar, praça Tererê com horta e bicicletário. O Origem
RNI Rondonópolis terá salão de festas e espaço fitness, com vestiário, ambos
equipados com ar condicionado.
“Rondonópolis é a segunda cidade do Estado a ter um empreendimento da linha
Origem RNI, após grande sucesso do primeiro lançamento da série em Várzea
Grande. A cidade há muito esperava por um condomínio de casas com essas
características desde o Terra Nova, que lançamos há 10 anos e se tornou
referência na cidade por conta de suas áreas de lazer. O Origem RNI é uma
evolução deste conceito, agora com um padrão superior, que levaremos a mais
cidades após sua chegada a Rondonópolis”, informa Henrique Cerqueira, diretor
de marketing, vendas e novos negócios da RNI.
As casas do empreendimento possuem dois ou três quartos, com uma suíte,
metragens de 60,20m² e 76,40m² e, ainda, duas vagas de garagem. A sala e a
cozinhas foram projetadas com 3,6 metros de altura de pé direito,
proporcionando mais requinte e ventilação ao imóvel. O acabamento também é
um diferencial do condomínio Origem RNI, todas as unidades serão entregues
com piso porcelanato esmaltado e infraestrutura para a instalação de arcondicionado.
Localizado em um eixo de expansão do município, o Origem RNI Rondonópolis
ocupa uma área de 80.586,04 m², ao lado da Avenida Ítrio Côrrea da Costa, e a
poucos minutos da Avenida Lions Internacional, que possui uma gama de lojas
e serviços no seu percurso, além do Rondon Plaza Shopping.

SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há 29 anos, a construtora e incorporadora tem 189
empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 56 cidades de 12 estados
brasileiros. Com capital aberto desde 2007, lançou mais de 70 mil unidades, somando 6,7
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
Comerciais. Com atuação nacional, o grupo tem tradição de mais de 70 anos.
www.rni.com.br.

Contatos para imprensa:
Néctar Comunicação Corporativa
Luiz Pedrosa – luiz.pedrosa@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5129 - (11) 97635-2924
Gustavo Coltri – gustavo.coltri@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5120 - (11) 98823-1980
Renata Justi – renata.justi@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5123 - (11) 99164-2113

