City tour apresenta a nova infraestrutura
imobiliária do Chapéu do Sol
RNI promove em pré-lançamento do condomínio de casas Origem VG passeio por
região que receberá universidades e prédios públicos
A comunidade de Várzea Grande poderá ver de perto, neste fim de semana, as principais
obras em execução no bairro planejado Chapéu do Sol. A incorporadora RNI, uma
empresa Rodobens, levará os visitantes do seu pré-lançamento imobiliário Origem VG
para um breve tour pelas ruas da região, apresentando os futuros empreendimentos que
tornam essa área um novo centro de serviços e tecnologia no Mato Grosso.
“O Origem VG está integrado à nova infraestrutura do bairro, que se tornará um dos locais
mais dinâmicos da região metropolitana. Com 146,8 mil m² e dez itens de lazer, ele vai
ser uma opção moderna de moradia para os frequentadores dos espaços públicos que estão
vindo para o Chapéu do Sol, e nós queremos mostrar para eles um pouco do que estará
disponível no futuro”, diz Alexandre Mangabeira, copresidente da RNI.
A partir das 8h30, a incorporadora receberá os visitantes com um café da manhã no
Pesqueiro Chapéu do Sol. E durante todo o dia, promoverá city tours até o imóvel
decorado do condomínio de casas, que ficará junto ao novo megacomplexo jurídico da
cidade. Este conjunto imobiliário abrigará prédios da Ordem dos Advogados do Brasil,
da Defensoria Pública, do Ministério Público e do Poder Judiciário.
O residencial da RNI fica também próximo a uma futura unidade das Faculdades
Damásio, que formará um centro de conhecimento e inovação no bairro, ao lado do novo
campus da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), do Instituto Federal do Mato
Grosso, da universidade estadual e de um parque tecnológico.
Localizado na Avenida Universitária, na esquina com a Avenida Chapéu do Sol, o Origem
VG terá 442 casas de dois e de três dormitórios, com metragens de 60,20 m² e 76,40 m².
Cada imóvel terá duas vagas de garagem. E os moradores ainda terão à disposição uma
ampla área de lazer, com churrasqueira, espaço fitness, minicampo de futebol,
playground, piscinas adulto e infantil, pista de caminhada, praça, quadra esportiva e salão
de festas.
Carlos Bianconi, copresidente da RNI, diz que o novo condomínio dará continuidade aos
investimentos da empresa no Mato Grosso. No interior, ela vai entregar o Residencial
Allegro Sinop em 2019 e, na cidade de Rondonópolis, concluirá o Green Club Residence
em 2020 – ambos condomínios verticais com unidades de dois e três dormitórios. “Já
construímos 4,5 mil imóveis no estado. Atuamos há 20 anos na capital, onde fomos
responsáveis pela entrega de 2,7 mil imóveis no Complexo Rios de Cuiabá, e ainda temos
planos de lançamentos”.
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