Incorporadora RNI flexibiliza condições para a compra de
imóveis durante a quarentena
Empreendimentos em cinco estados brasileiros participam de ação promocional da
empresa até 25 de abril; Arvo Lacerda Franco é a oferta em São Paulo
Focada no atendimento online, a incorporadora RNI flexibilizou as condições de
aquisição de seus imóveis novos durante a quarentena. Até 25 de abril, a companhia
garantirá o registro gratuito das unidades e a isenção do Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI) a todos os compradores, além de outras facilidades. Participam dessa ação
empreendimentos em cinco estados brasileiros, incluindo condomínios horizontais e
verticais, com destaque para projetos enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida.
Não é necessário sair de casa para aproveitar as vantagens. Pelo aplicativo RNI Home, os
compradores podem fazer tours virtuais nos imóveis decorados da empresa. Além disso,
corretores da companhia dão completo suporte aos clientes por WhatsApp, telefone e
internet. E mesmo as transações de compra e venda podem ser feitas a distância por meio
de contratos digitais, que possuem eficácia equivalente aos documentos físicos.
Em São Paulo, a promoção está disponível para o residencial Arvo Lacerda Franco,
situado a dois quarteirões de uma das principais áreas verdes da capital paulista – o Parque
da Aclimação. O edifício, em fase final de obras, tem sete andares e oferece apartamentos
de dois de três dormitórios, com metragens de 56,43 m² a 98,59 m², e dez itens de lazer.
Também participam do feirão online os empreendimentos Green Life São Marcos, Green
Home e Jardim dos Buritis, em São José do Rio Preto; Moradas Clube Ourinhos; Nova
Nação América, em Bauru; RNI Green Clube, em Palhoça; Parque Ohara RNI e Origem
VG, na Grande Cuiabá; RNI Moradas Clube Vicente Bissoni e Green Club Residence,
em Rondonópolis; Residencial Allegro Sinop; Moradas das Flores, na Grande Fortaleza;
e Reserva Sim, em Feira de Santana.
Mais informações sobre os projetos e as condições da promoção podem ser obtidas no
site da incorporadora: www.rni.com.br.
SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há 28 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) 98823-1980

Luiz Pedrosa – luiz.pedrosa@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5129 - (11) 97635-2924
Renata Justi – renata.justi@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5123 e (11) 99164-2113

Incorporadora RNI flexibiliza condições para a compra de
imóveis durante a quarentena
Três empreendimentos em São José do Rio Preto participam de ação promocional da
empresa até 25 de abril
Focada no atendimento online, a incorporadora RNI flexibilizou as condições de
aquisição de seus imóveis novos durante a quarentena. Até 25 de abril, a companhia
garantirá o registro gratuito das unidades e a isenção do Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI) a todos os compradores, além de outras facilidades. Participam dessa ação
empreendimentos em cinco estados brasileiros, incluindo condomínios horizontais e
verticais, com destaque para projetos enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida.
Não é necessário sair de casa para aproveitar as vantagens. Pelo aplicativo RNI Home, os
compradores podem fazer tours virtuais nos imóveis decorados da empresa. Além disso,
os corretores da companhia dão completo suporte aos clientes por WhatsApp, telefone e
internet. E mesmo as transações de compra e venda podem ser feitas a distância por meio
de contratos digitais, que possuem eficácia equivalente aos documentos físicos.
Em São José do Rio Preto, três residenciais integram a promoção: o residencial Green
Home, em fase avançada de obras na Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira; o
condomínio vertical Green Life São Marcos, que conta com benefícios do Minha Casa
Minha Vida; e o Jardim dos Buritis, que terá como vantagens o parcelamento da entrada
em até 84 vezes e as condições de aquisição do programa habitacional.
Mais informações sobre os empreendimentos e as condições do feirão online podem ser
obtidas no site da incorporadora: www.rni.com.br.
SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há 28 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) 98823-1980
Luiz Pedrosa – luiz.pedrosa@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5129 - (11) 97635-2924
Renata Justi – renata.justi@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5123 e (11) 99164-2113

Incorporadora RNI flexibiliza condições para a compra de
imóveis durante a quarentena
Dois empreendimentos na região metropolitana de Cuiabá participam de ação
promocional da empresa até 25 de abril
Focada no atendimento online, a incorporadora RNI flexibilizou as condições de
aquisição de seus imóveis novos durante a quarentena. Até 25 de abril, a companhia
garantirá o registro gratuito das unidades e a isenção do Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI) a todos os compradores, além de outras facilidades. Participam dessa ação
empreendimentos em cinco estados brasileiros, incluindo condomínios horizontais e
verticais, com destaque para projetos enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida.
Não é necessário sair de casa para aproveitar as vantagens. Pelo aplicativo RNI Home, os
compradores podem fazer tours virtuais nos imóveis decorados da empresa. Além disso,
os corretores da companhia dão completo suporte aos clientes por WhatsApp, telefone e
internet. E mesmo as transações de compra e venda podem ser feitas a distância por meio
de contratos digitais, que possuem eficácia equivalente aos documentos físicos.
Na região metropolitana de Cuiabá, dois residenciais integram a promoção: o condomínio
de casas Origem VG, com mensalidades a partir de R$ 999; e o residencial vertical Parque
Ohara RNI, com valor de entrada a partir de R$ 100 e com benefícios do programa Minha
Casa Minha Vida.
Mais informações sobre os empreendimentos e as condições do feirão online podem ser
obtidas no site da incorporadora: www.rni.com.br.
SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há 28 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) 98823-1980
Luiz Pedrosa – luiz.pedrosa@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5129 - (11) 97635-2924
Renata Justi – renata.justi@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5123 e (11) 99164-2113

Incorporadora RNI flexibiliza condições para a compra de
imóveis durante a quarentena
Dois empreendimentos em Rondonópolis participam de ação promocional da empresa
até 25 de abril
Focada no atendimento online, a incorporadora RNI flexibilizou as condições de
aquisição de seus imóveis novos durante a quarentena. Até 25 de abril, a companhia
garantirá o registro gratuito das unidades e a isenção do Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI) a todos os compradores, além de outras facilidades. Participam dessa ação
empreendimentos em cinco estados brasileiros, incluindo condomínios horizontais e
verticais, com destaque para projetos enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida.
Não é necessário sair de casa para aproveitar as vantagens. Pelo aplicativo RNI Home, os
compradores podem fazer tours virtuais nos imóveis decorados da empresa. Além disso,
os corretores da companhia dão completo suporte aos clientes por WhatsApp, telefone e
internet. E mesmo as transações de compra e venda podem ser feitas a distância por meio
de contratos digitais, que possuem eficácia equivalente aos documentos físicos.
Em Rondonópolis, dois residenciais integram a promoção: o lançamento RNI Moradas
Clube Vicente Bissoni, com benefícios do programa Minha Casa Minha Vida e entrada a
partir de R$ 99; e o residencial Green Club Residence, que está em fase avançada de obras
no Jardim Belo Horizonte, com descontos especiais.
Mais informações sobre os empreendimentos e as condições do feirão online podem ser
obtidas no site da incorporadora: www.rni.com.br.
SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há 28 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) 98823-1980
Luiz Pedrosa – luiz.pedrosa@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5129 - (11) 97635-2924
Renata Justi – renata.justi@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5123 e (11) 99164-2113

Incorporadora RNI flexibiliza condições para a compra de
imóveis durante a quarentena
Lançamento RNI Green Club, em Palhoça, participa de ação promocional da empresa
até 25 de abril
Focada no atendimento online, a incorporadora RNI flexibilizou as condições de
aquisição de seus imóveis novos durante a quarentena. Até 25 de abril, a companhia
garantirá o registro gratuito das unidades e a isenção do Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI) a todos os compradores, além de outras facilidades. Participam dessa ação
empreendimentos em cinco estados brasileiros, incluindo condomínios horizontais e
verticais, com destaque para projetos enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida.
Não é necessário sair de casa para aproveitar as vantagens. Pelo aplicativo RNI Home, os
compradores podem fazer tours virtuais nos imóveis decorados da empresa. Além disso,
os corretores da companhia dão completo suporte aos clientes por WhatsApp, telefone e
internet. E mesmo as transações de compra e venda podem ser feitas a distância por meio
de contratos digitais, que possuem eficácia equivalente aos documentos físicos.
Em Palhoça, o lançamento RNI Green Club integra a promoção, com entrada facilitada
em até 60 vezes e mensalidades a partir de R$ 299. O empreendimento, que conta com
benefícios do Minha Casa Minha Vida, terá nove itens de lazer nas áreas comuns e
apartamentos de dois dormitórios, com 47,21 metros quadrados.
Mais informações sobre os projetos e as condições do feirão online podem ser obtidas no
site da incorporadora: www.rni.com.br.
SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há 28 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) 98823-1980
Luiz Pedrosa – luiz.pedrosa@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5129 - (11) 97635-2924
Renata Justi – renata.justi@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5123 e (11) 99164-2113

Incorporadora RNI flexibiliza condições para a compra de
imóveis durante a quarentena
Condomínio de casas Moradas Clube Ourinhos participa de ação promocional da
empresa até 25 de abril
Focada no atendimento online, a incorporadora RNI flexibilizou as condições de
aquisição de seus imóveis novos durante a quarentena. Até 25 de abril, a companhia
garantirá o registro gratuito das unidades e a isenção do Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI) a todos os compradores, além de outras facilidades. Participam dessa ação
empreendimentos em cinco estados brasileiros, incluindo condomínios horizontais e
verticais, com destaque para projetos enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida.
Não é necessário sair de casa para aproveitar as vantagens. Pelo aplicativo RNI Home, os
compradores podem fazer tours virtuais nos imóveis decorados da empresa. Além disso,
os corretores da companhia dão completo suporte aos clientes por WhatsApp, telefone e
internet. E mesmo as transações de compra e venda podem ser feitas a distância por meio
de contratos digitais, que possuem eficácia equivalente aos documentos físicos.
Em Ourinhos, o condomínio de casas Moradas Clube Ourinhos integra a promoção, com
mensalidades a partir de R$ 240. O empreendimento, que conta com benefícios do Minha
Casa Minha Vida, terá seis itens de lazer nas áreas comuns e unidades de dois e três
dormitórios, com metragens 43,51 m² e 51,39 m².
Mais informações sobre os projetos e as condições do feirão online podem ser obtidas no
site da incorporadora: www.rni.com.br.
SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há 28 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) 98823-1980
Luiz Pedrosa – luiz.pedrosa@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5129 - (11) 97635-2924
Renata Justi – renata.justi@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5123 e (11) 99164-2113

Incorporadora RNI flexibiliza condições para a compra de
imóveis durante a quarentena
Residencial Reserva Sim, em Feira de Santana, participa de ação promocional da
empresa até 25 de abril
Focada no atendimento online, a incorporadora RNI flexibilizou as condições de
aquisição de seus imóveis novos durante a quarentena. Até 25 de abril, a companhia
garantirá o registro gratuito das unidades e a isenção do Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI) a todos os compradores, além de outras facilidades. Participam dessa ação
empreendimentos em cinco estados brasileiros, incluindo condomínios horizontais e
verticais, com destaque para projetos enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida.
Não é necessário sair de casa para aproveitar as vantagens. Pelo aplicativo RNI Home, os
compradores podem fazer tours virtuais nos imóveis decorados da empresa. Além disso,
os corretores da companhia dão completo suporte aos clientes por WhatsApp, telefone e
internet. E mesmo as transações de compra e venda podem ser feitas a distância por meio
de contratos digitais, que possuem eficácia equivalente aos documentos físicos.
Em Feira de Santana, o Residencial Reserva Sim integra a promoção, com desconto de
até R$ 18 mil. Situado no bairro Sim, o empreendimento conta com benefícios do Minha
Casa Minha Vida, terá sete itens de lazer nas áreas comuns e unidades de dois dormitórios,
com metragem de 42,95 m².
Mais informações sobre os projetos e as condições do feirão online podem ser obtidas no
site da incorporadora: www.rni.com.br.
SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há 28 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) 98823-1980
Luiz Pedrosa – luiz.pedrosa@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5129 - (11) 97635-2924
Renata Justi – renata.justi@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5123 e (11) 99164-2113

Incorporadora RNI flexibiliza condições para a compra de
imóveis durante a quarentena
Condomínio Moradas das Flores, na Grande Fortaleza, participa de ação promocional
da empresa até 25 de abril
Focada no atendimento online, a incorporadora RNI flexibilizou as condições de
aquisição de seus imóveis novos durante a quarentena. Até 25 de abril, a companhia
garantirá o registro gratuito das unidades e a isenção do Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI) a todos os compradores, além de outras facilidades. Participam dessa ação
empreendimentos em cinco estados brasileiros, incluindo condomínios horizontais e
verticais, com destaque para projetos enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida.
Não é necessário sair de casa para aproveitar as vantagens. Pelo aplicativo RNI Home, os
compradores podem fazer tours virtuais nos imóveis decorados da empresa. Além disso,
os corretores da companhia dão completo suporte aos clientes por WhatsApp, telefone e
internet. E mesmo as transações de compra e venda podem ser feitas a distância por meio
de contratos digitais, que possuem eficácia equivalente aos documentos físicos.
Na região metropolitana de Fortaleza, o condomínio de casas Moradas das Flores integra
a promoção. Situado no bairro Jereissati III, próximo a Maracanaú, o empreendimento
conta com benefícios do Minha Casa Minha Vida, terá cinco itens de lazer nas áreas
comuns e unidades de dois dormitórios, com metragens de 43,14 m² e 43,58 m².
Mais informações sobre os projetos e as condições do feirão online podem ser obtidas no
site da incorporadora: www.rni.com.br.
SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há 28 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) 98823-1980
Luiz Pedrosa – luiz.pedrosa@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5129 - (11) 97635-2924
Renata Justi – renata.justi@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5123 e (11) 99164-2113

Incorporadora RNI flexibiliza condições para a compra de
imóveis durante a quarentena
Residencial Nova Nação América, em Bauru, participa de ação promocional da
empresa até 25 de abril
Focada no atendimento online, a incorporadora RNI flexibilizou as condições de
aquisição de seus imóveis novos durante a quarentena. Até 25 de abril, a companhia
garantirá o registro gratuito das unidades e a isenção do Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI) a todos os compradores, além de outras facilidades. Participam dessa ação
empreendimentos em cinco estados brasileiros, incluindo condomínios horizontais e
verticais, com destaque para projetos enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida.
Não é necessário sair de casa para aproveitar as vantagens. Pelo aplicativo RNI Home, os
compradores podem fazer tours virtuais nos imóveis decorados da empresa. Além disso,
os corretores da companhia dão completo suporte aos clientes por WhatsApp, telefone e
internet. E mesmo as transações de compra e venda podem ser feitas a distância por meio
de contratos digitais, que possuem eficácia equivalente aos documentos físicos.
Em Bauru, o condomínio Nova Nação América integra a promoção, com descontos de
até R$ 187 mil. Situado no Jardim Contorno, o empreendimento está pronto para morar.
Tem 15 itens de lazer nas áreas comuns e apartamentos de dois e três dormitórios, com
metragens de 59,00 a 77,00 m².
Mais informações sobre os projetos e as condições do feirão online podem ser obtidas no
site da incorporadora: www.rni.com.br.
SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há 28 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) 98823-1980
Luiz Pedrosa – luiz.pedrosa@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5129 - (11) 97635-2924
Renata Justi – renata.justi@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5123 e (11) 99164-2113

Incorporadora RNI flexibiliza condições para a compra de
imóveis durante a quarentena
Residencial Allegro Sinop participa de ação promocional da empresa até 25 de abril
Focada no atendimento online, a incorporadora RNI flexibilizou as condições de
aquisição de seus imóveis novos durante a quarentena. Até 25 de abril, a companhia
garantirá o registro gratuito das unidades e a isenção do Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI) a todos os compradores, além de outras facilidades. Participam dessa ação
empreendimentos em cinco estados brasileiros, incluindo condomínios horizontais e
verticais, com destaque para projetos enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida.
Não é necessário sair de casa para aproveitar as vantagens. Pelo aplicativo RNI Home, os
compradores podem fazer tours virtuais nos imóveis decorados da empresa. Além disso,
os corretores da companhia dão completo suporte aos clientes por WhatsApp, telefone e
internet. E mesmo as transações de compra e venda podem ser feitas a distância por meio
de contratos digitais, que possuem eficácia equivalente aos documentos físicos.
Em Sinop, o condomínio Residencial Allegro Sinop integra a promoção, com descontos
de até R$ 60 mil. O empreendimento, entregue no Jardim Santa Mônica, tem sete itens
de lazer nas áreas comuns e apartamentos de dois e três dormitórios, com metragens de
63,00 m² e 71,00 m².
Mais informações sobre os projetos e as condições do feirão online podem ser obtidas no
site da incorporadora: www.rni.com.br.
SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há 28 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) 98823-1980
Luiz Pedrosa – luiz.pedrosa@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5129 - (11) 97635-2924
Renata Justi – renata.justi@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5123 e (11) 99164-2113

