Mercado imobiliário contribui com o desenvolvimento no
interior paulista
Empreendimentos da RNI reúnem tecnologia, sustentabilidade, lazer,
segurança e qualidade de vida
Março de 2018 – A RNI, uma empresa Rodobens, se destaca por sua atuação no
interior de São Paulo. Em mais de 26 anos, a companhia de capital aberto lançou 172
empreendimentos no Brasil, sendo 77 localizados no interior do estado de São Paulo,
sua principal área de atuação. Ao longo dos anos, a companhia vem contribuindo com
o desenvolvimento das cidades no interior ao implantar empreendimentos exclusivos,
com qualidade, tecnologias alinhadas às tendências do mercado e respeito à cultura
regional.
Seguindo os valores: compromisso com a entrega, transparência nas relações e foco no
cliente, a empresa oferece condomínios fechados de casas e prédios, nos segmentos
econômicos, médio e alto padrões, além de bairros planejados e loteamentos
fechados. Cada empreendimento é único, desenvolvido para atender as necessidades
específicas de cada localidade, com o objetivo de promover conforto, segurança, lazer
e qualidade de vida.
Atuação em São Carlos
Presente em São Carlos desde 2009, a RNI já tem quatro empreendimentos entregues
na cidade: o Terra Nova, Moradas, Moradas 2 e Moradas 3. Juntos, somam 2.094 casas
e 106.570 m² construídos. Agora, a incorporadora traz mais uma novidade para o
mercado: Smart São Carlos, um condomínio de torre única com conceito de clube
privativo e lojas comerciais integradas.
O condomínio acompanha uma tendência internacional que reúne, no mesmo espaço,
imóveis residenciais e comerciais, oferecendo conveniência aos moradores e público
aos comerciantes, aliando fácil acesso a serviços e comodidade. “A RNI também
desenvolveu empreendimentos com lojas em outras cidades do interior, São José do
Rio Preto: Green Life, Green Square e Pantheon, e em Bauru, com o Nova Nação
América”, informa Carlos Mangabeira, co-presidente da RNI.
Confiante no desempenho da economia regional, a empresa fechou parceria com o
Banco do Brasil para oferecer uma nova forma de financiamento imobiliário em São
Carlos. “Os apartamentos do Smart podem ser financiados no momento da compra
diretamente com o banco – antes, esse financiamento era feito na entrega das
chaves”, explica o co-presidente da RNI Carlos Bianconi.
O financiamento na planta oferece tranquilidade e segurança para a aquisição do
imóvel, pois a construção é financiada pela instituição bancária.
Informações:

Smart São Carlos
Stand de Vendas e apartamento decorado: Av. Comendador Alfredo Maffei, 1369 –
Centro
www.rni.com.br/smart

Central de Vendas: 0800 042 4231

SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há mais de 26 anos, a construtora e incorporadora tem 172
empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12 estados brasileiros. Com
capital aberto desde 2007, tem mais de 65 mil unidades lançadas, somando 6,2 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 68
anos. www.rni.com.br.
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