
 
 

Incorporadora RNI volta a Goiânia com lançamento 

residencial de R$ 76 milhões em VGV 

Estação RNI, no setor Urias Magalhães, terá unidades com tomadas USB e até duas 

vagas de garagem, além de infraestrutura de wi-fi nas áreas comuns  

A incorporadora RNI – uma empresa Rodobens – lançou nesta semana o residencial 

econômico Estação RNI no encontro entre as avenidas Marechal Rondon e Rio Branco, 

no Setor Urias Magalhães. O empreendimento agrega tecnologia e comodidades típicas 

dos padrões médio e alto, representando um aperfeiçoamento conceitual nos imóveis 

enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida (MCMV).  

 

Com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 76 milhões, o condomínio terá duas torres 

residenciais e 452 apartamentos de dois dormitórios, com metragens de 41,93m² e 

42,92m². Os imóveis serão equipados com tomadas USB no quarto principal e na sala. E 

cada unidade terá direito a uma ou duas vagas de garagem: “A oferta de mais de uma 

vaga é um diferencial no segmento. Incluímos um edifício-garagem no projeto justamente 

para ampliar as opções de conforto para os compradores”, conta o diretor de marketing, 

vendas e novos negócios da companhia, Henrique Cerqueira. 

 

O Estação RNI terá mais de 1 mil metros quadrados dedicados às áreas de lazer e será 

entregue com infraestrutura para wi-fi nas áreas comuns. O empreendimento contará 

ainda com duas praças internas de convivência, salão de festas, quiosque com 

churrasqueira, piscinas adulto e infantil, playground, pet place, redário, espaço fitness e 

minicampo gramado. O projeto arquitetônico, segundo o executivo, tem como objeto 

incentivar a integração familiar em um ambiente seguro.  

 

Mobilidade e serviços 

 

Outro ponto de destaque do lançamento é sua localização estratégica, com fácil acesso ao 

centro da capital, à Região da 44 e a alguns dos principais shoppings da cidade, como o 

Passeio das Águas. A Avenida Marechal Rondon também é um centro de serviços na 

zona norte e conta com supermercados, bancos, postos de combustível, farmácias, 

restaurantes, clínicas veterinárias e colégios. Além disso, a região tem ampla 

infraestrutura de mobilidade, o que a conecta a equipamentos de saúde e a parques 

públicos, muito valorizados pela comunidade. 

 

“Goiânia tem uma população em crescimento e uma demanda consistente por bons 

imóveis. O Estação RNI acompanha essa tendência e atende ao que as famílias atuais 

buscam e valorizam: é um projeto que alia modernidade, localização facilitada e preços 

acessíveis”, diz Cerqueira. As unidades do novo residencial são ofertadas a partir de R$ 

151 mil.   

 

Lançamento digital  

 

A RNI disponibilizou uma estrutura de atendimento remoto para o lançamento. Os 

compradores podem obter informações por site, telefone e WhatsApp e têm à disposição 

um tour virtual da unidade modelo do empreendimento. Além disso, a empresa 



 
 

implementou a assinatura eletrônica nas vendas, permitindo a aquisição dos imóveis 

totalmente a distância. Visitas físicas ao apartamento decorado do Estação RNI também 

poderão ser feitas por meio de agendamento e de acordo com os protocolos de saúde 

divulgados pelas autoridades. Um estande está montado na Avenida Goiás, 128, no Setor 

Central. 

 
SOBRE A RNI             

             

Fundada em São José do Rio Preto há 28 anos, a construtora e incorporadora tem 185 

empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12 estados brasileiros. 

Com capital aberto desde 2007, lançou mais de 70 mil unidades, somando 6,7 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 70 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 - (11) 99164-2113 
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