RNI lança Green Life São Marcos em Rio Preto
Condomínio com 320 apartamentos participa do programa habitacional

Minha Casa Minha Vida
A RNI, uma empresa Rodobens, lançou, dia 25 de agosto, o Green Life São
Marcos, empreendimento do segmento popular na Rua Amália de Vasconcelos
Augusto, 551, Jardim São Marcos, em São José do Rio Preto. Ao lado do Detran,
o condomínio está na saída da Rodovia Washington Luiz, com fácil acesso a
supermercados, escolas e comércio.
O Green Life São Marcos se enquadra no programa habitacional Minha Casa
Minha Vida, que oferece condições atrativas para o financiamento de moradias
para famílias com renda a partir de R$3.500,00. O condomínio terá quatro
torres, cada uma com dois elevadores, 9 andares e um pavimento térreo. Ao
todo, são 320 apartamentos, com opções de um ou dois dormitórios e
metragens de 53,24 m², 51,22 m² e 43,86 m². As áreas comuns oferecem
quiosque com churrasqueiras, piscinas adulto e infantil, playground e salão de
festas.
O empreendimento também terá estrutura que possibilita a medição individual
de água e gás, o que incentiva o consumo consciente desses recursos e gera
economia aos futuros moradores, que poderão controlar o próprio consumo. O
projeto arquitetônico prioriza a circulação de pedestres entre as alamedas, que
foram projetadas para evitar o contato das pessoas com o fluxo de veículos.
Além de estratégica, a Zona Sul é considerada um vetor de crescimento da
cidade. São dois shoppings, faculdades, hospitais, clínicas médicas,
supermercados, variedade gastronômica e de serviços. Essa região também
recebe constantes investimentos em infraestrutura, como a duplicação da BR153 e a construção de empreendimentos imobiliários de alto-padrão, dentre
eles se destacam o Green Home e o Integrato Iguatemi, também da RNI.
Este será o 35º empreendimento da construtora lançado em São José do Rio
Preto. A companhia foi pioneira na construção de condomínios populares na
cidade. Em 2002, desenvolveu o produto Terra Nova, modelo de
empreendimento que se destacou pela qualidade e contribuiu para que a
empresa se tornasse referência no segmento.
Interessados podem visitar o apartamento decorado no stand de vendas na Rua
Amália de Vasconcelos Augusto, 551, Jardim São Marcos. Mais informações no
site: www.rni.com.br/greenlife ou 0800 042 4231.

SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há mais de 26 anos, a construtora e incorporadora tem 173
empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12 estados brasileiros.
Com capital aberto desde 2007, lançou mais de 64 mil unidades, somando 6,3 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. Com atuação nacional, o grupo tem
tradição de mais de 69 anos. www.rni.com.br.
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