RNI entrega o Dreams Residencial Paulínia
O condomínio com 168 apartamentos é o primeiro da empresa na cidade
Paulínia, dezembro de 2017 – A RNI comemora, hoje (quinta-feira, dia 21), a entrega
do seu primeiro empreendimento em Paulínia, o Dreams Residencial.
O condomínio está localizado no Santa Terezinha, um dos bairros mais valorizados da
cidade. Composto por três torres com apartamentos de 2 e 3 dormitórios (1 suíte), com
metragem entre 65 m² a 85 m². Das 168 unidades, 95% já foram vendidas.
Construído em uma área de 9.700 m², o empreendimento contempla infraestrutura de
lazer completa, com bicicletário, piscinas adulto e infantil, deck molhado, playground,
quadra, fitness externo, academia, salões de festa, salão de jogos, brinquedoteca,
pergolado e lounge.
“O Dreams traduz a necessidade de quem busca qualidade de vida, conforto e segurança
em um único lugar”, destaca o co-presidente da RNI, Alexandre Mangabeira.
Esse é o primeiro empreendimento da RNI em Paulínia. Sua entrega reforça a atuação da
empresa em importantes cidades do interior de São Paulo.

Serviço:
Dreams Residencial Paulínia
Informações: www.dreamsresidencialpaulinia.com.br
Central de Vendas: 0800 042 4231
SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há 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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