RNI entrega Residencial Allegro Sinop e reforça
presença em Mato Grosso
Empreendimento traz para o município a comodidade dos condomínio-clube
A incorporadora e construtora RNI, uma empresa Rodobens, entrega nesta
quarta-feira (5) o Residencial Allegro Sinop, marcando um importante momento
em sua trajetória de investimentos no Mato Grosso. Resultado de um aporte de
mais de R$ 47 milhões, o empreendimento tornou-se referência no Jardim Santa
Mônica pela grandiosidade de suas torres e, especialmente, pela estrutura de
clube que oferece nas áreas comuns.
“Já entregamos mais de 4,9 mil unidades no Estado. O Residencial Allegro,
alinhado com o crescimento de Sinop, trouxe para a cidade o conceito de
condomínio-clube e reforçou a estrutura do Jardim Santa Mônica, que já tem fácil
acesso às principais estradas da cidade, a mercados, empresas e serviços”, diz
Carlos Bianconi, copresidente da RNI. O empreendimento fica ao lado do
Machado Super Center e do ponto de encontro das rodovias BR-163 e MT-140.
O condomínio, que tem duas torres de 18 andares, é equipado com mais de dez
itens de lazer. As áreas comuns contam com piscinas adulto e infantil,
playgrounds baby e infantil, espaço fitness externo, academia, quiosque com
churrasqueira e forno para pizza, bicicletário, salão de festas com terraço e
churrasqueira, quadra recreativa e salão de jogos. Há ainda itens de segurança
como uma portaria blindada e monitoramento por câmeras. A empresa está
finalizando também melhorias urbanísticas no entorno do residencial. Os
investimentos em infraestrutura somam mais de R$ 930 mil.
Os apartamentos do novo condomínio têm 63 m² e 71 m², com opções de dois
ou três dormitórios, sendo uma suíte, e uma ou duas vagas de garagem.
Internamente, todos os moradores possuem varanda com churrasqueira, piso de
cerâmica em todos ambientes; preparação acústica e infraestrutura de arcondicionado nas áreas privativas e sociais.
“Nós buscamos atender à população de Sinop que busca localização sem abrir
mão da estrutura para recreação e lazer. Ao mesmo tempo, o empreendimento
atende pessoas de outras cidades que trabalham ou têm negócios no município.
Elas correspondem a mais da metade dos nossos clientes”, diz Alexandre
Mangabeira, copresidente da RNI.
O projeto arquitetônico do Allegro Sinop é do escritório Rubio&Longo e o projeto
paisagístico é assinado pelo Tal Quintal Arquitetura da Paisagem. O projeto de
interiores é de autoria da Sesso e Dalanezi Arquitetura e Design.
SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há mais de 27 anos, a construtora e incorporadora
tem 176 empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12

estados brasileiros. Com capital aberto desde 2007, lançou mais de 67 mil unidades,
somando 6,4 milhões de m² construídos, e faz parte das Empresas Rodobens, um dos
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Automóveis e Veículos Comerciais. Com atuação nacional, o grupo tem tradição de mais
de 69 anos. www.rni.com.br.
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