
 
 

Incorporadoras RNI e Vega lançam residencial com VGV 
de R$ 75,3 milhões em Aparecida de Goiânia 

RNI Vega Jardim, no Parque Veiga Jardim, alia benefícios do programa Casa Verde 
Amarela a estrutura de lazer moderna, com quase mil metros quadrados 

A incorporadora RNI, em parceria com a Vega Incorporações, lança o residencial 

econômico RNI Vega Jardim, em Aparecida de Goiânia. Com Valor Geral de Vendas 

(VGV) de R$ 75,3 milhões, o empreendimento conta com benefícios do programa 

habitacional Casa Verde Amarela (que substituiu o Minha Casa Minha Vida) e 

diferenciais como uma área de lazer de quase mil metros quadrados. 

O RNI Vega Jardim é o segundo lançamento da RNI na região metropolitana de Goiânia 

em 2020, trazendo um conceito moderno para os apartamentos econômicos. “A 

infraestrutura das áreas comuns foi desenvolvida para atender as famílias em todos os 

momentos. O empreendimento terá pet place, quadra poliesportiva, piscinas adulto e 

infantil, uma academia e uma área de fitness externo, três playgrounds, duas áreas de 

churrasqueira e um salão de festas bem próximo da portaria externa”, diz Henrique 

Cerqueira, diretor de marketing, vendas e incorporação da RNI. Todos os espaços serão 

entregues equipados e decorados. 

O residencial terá torres de três pavimentos além do térreo e contará com unidades 

preparadas para pessoas com necessidades especiais. Ao todo, serão entregues 496 

apartamentos de 45,65 metros quadrados, e os compradores terão duas opções de planta. 

Cada unidade terá direito a uma vaga de garagem, e o estacionamento terá adaptações de 

acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência. O preço médio das unidades do RNI 

Vega Jardim é de R$ 145 mil, e a previsão de conclusão da obra é de 36 meses. 

O residencial será construído em uma área de 32,5 mil metros quadrados na Avenida 

Veiga Valle, 159, no Parque Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia. O condomínio 

ficará a cinco minutos do Terminal Veiga Jardim e do Supermercado Bretas, estará ao 

lado do comércio local e de unidades públicas de saúde e terá acesso facilitado à Avenida 

Independência. “A localização é estratégica porque o empreendimento também está nas 

proximidades de uma escola do Sesi-Senai e do polo empresarial de Goiás”, diz 

Cerqueira. 

Um tour virtual do empreendimento, com informações adicionais e com imagens dos 

ambientes, está disponível nos canais digitais da RNI, que disponibilizou consultores para 

prestar atendimento aos compradores por site (www.rni.com.br), WhatsApp ou 

telefone.  O lançamento do RNI Vega Jardim foi realizado de forma totalmente online e 

contou com uma live cultural envolvendo mais de 450 pessoas. O evento, que reuniu 

corretores e parceiros das incorporadoras, teve uma apresentação especial da Orquestra 

Sinfônica de Goiânia. 

Capital 

http://www.rni.com.br/


 
 

Empresa do grupo Rodobens, a RNI lançou em junho o residencial vertical Estação RNI, 

no Setor Urias Magalhães, em Goiânia – também com benefícios do programa Casa 

Verde Amarela. O empreendimento, que contará com 452 unidades de dois dormitórios 

e metragens de 41,93 m² e 42,92 m², terá praças de convivência e infraestrutura de wi-fi 

entre os destaques das áreas comuns.Um estande de vendas foi montado na Avenida 

Goiás, 128, no Setor Central, e visitas podem ser realizadas mediante agendamento 

prévio, seguindo os protocolos de saúde recomendados. 

SOBRE A RNI               

                          

Fundada em São José do Rio Preto há 28 anos, a construtora e incorporadora tem 186 

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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