Incorporadora RNI lança condomínio de casas com VGV de
R$ 62 milhões em Rondonópolis
Enquadrado no programa Minha Casa Minha Vida, RNI Moradas Clube Vicente Bissoni
conta com lazer de clube, paisagismo diferenciado e wi-fi nas áreas comuns
Evento de lançamento terá playground para as crianças e pet place, além da presença de
um veterinário e de serviço gratuito de tosa para os bichos
A incorporadora RNI, uma empresa Rodobens, lança neste sábado (7) o residencial RNI
Moradas Clube Vicente Bissoni, com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 62 milhões,
levando o conceito de clube aos empreendimentos econômicos de Rondonópolis. Com 413
casas, o condomínio terá 15 espaços de recreação à disposição dos moradores, incluindo
minicampo gramado, bicicletário, pista de caminhada, pet place, e até praça de encontro –
comodidades antes restritas a condomínios horizontais de padrão médio e alto.
Parte dos itens de lazer poderá ser experimentada já no evento de lançamento. Além de
um playground para as crianças, a RNI disponibilizará um pet place para os animais de
estimação. Um veterinário ainda dará dicas para o cuidado dos pets, e um profissional fará
gratuitamente a tosa e a higienização a seco dos animais. “A estrutura das áreas comuns
amplia significativamente a qualidade de vida das famílias e é muito importante para quem
tem pets. No lançamento, os compradores terão um gostinho do que poderão usufruir no
futuro”, diz Henrique Cerqueira, diretor adjunto de vendas e marketing da RNI.
Novo conceito
O lançamento do RNI Moradas Clube Vicente Bissoni reflete uma transformação conceitual
nos condomínios de casas enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida. De acordo
com Cerqueira, o residencial incorporou os itens de lazer tradicionais nos projetos de
padrão mais elevado e entregará uma estrutura completa contendo quiosque com
churrasqueira, salão de festas, espaço fitness, playground, quadra de areia, piscinas adulto
e infantil e estrutura de portaria. “É um empreendimento acessível e com comodidade para
as famílias de Rondonópolis. A RNI já foi responsável pela construção do Terra Nova
Rondonópolis, que se tornou uma referência no mercado imobiliário local, e agora dá um
novo passo”, diz.
Os imóveis do novo empreendimento possuem 40,61 m², dois dormitórios e serão
entregues com revestimento cerâmico em todas as dependências. Haverá ainda
infraestrutura para ar-condicionado nas unidades, tomadas USB no dormitório de casal e
na sala, medição individualizada de água e infraestrutura para wi-fi nas áreas comuns.
Outro destaque é o maior potencial de área útil das residências, segundo Cerqueira: ”Os
empreendimentos de casas possuem um terreno mais amplo e, por isso, oferecem mais
conforto aos moradores. Além da possibilidade de abrigar praças e pomares – bem menos
comuns nos condomínios verticais – eles permitem que cada unidade tenha um quintal
privativo, o que amplia a área à disposição de cada proprietário”.

O RNI Moradas Clube Vicente Bissoni está localizado na Avenida Contôrno Norte, 464, no
bairro Vila Rica, próximo à Rodovia Fernando Corrêa da Costa e à Rua Barão do Rio Branco,
com fácil acesso ao centro da cidade. A região também é cercada por opções de comércio
e serviço, contando com supermercado, escola, casa lotérica, posto, além da 1ª Subseção
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Rondonópolis e do fórum trabalhista da cidade.
Unemat
Como parte das ações de lançamento do residencial, a RNI firmou um acordo com a
Prefeitura de Rondonópolis e vai contribuir com a construção do campus da Universidade
Estadual do Mato Grosso (Unemat) no município. “Já lançamos quase 1 mil unidades na
cidade e estamos com obras avançadas no condomínio Green Club Residence. A
contribuição no projeto da Unemat é parte do nosso compromisso com a comunidade
local”, diz Cerqueira.
SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há mais de 27 anos, a construtora e incorporadora tem 182
empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12 estados brasileiros.
Com capital aberto desde 2007, lançou mais de 69 mil unidades, somando 6,5 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 69 anos. www.rni.com.br.

Contatos para imprensa:
Néctar Comunicação Corporativa
Gustavo Coltri – gustavo.coltri@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5120 - (11) 9 8823-1980
Luiz Pedrosa – luiz.pedrosa@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5129 - (11) 9 7635-2924
Paula Alface Dubois – paula.alface@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5118 e (11) 9 4502-0396

