
 
 

Com forte demanda, RNI e Stéfani Nogueira lançam segunda 

fase do residencial High Redentora 

Empreendimento localizado no Jardim Redentora, em São José do Rio Preto, teve 90% 

das unidades da primeira fase comercializadas em oito meses 

Após obter um grande sucesso de vendas mesmo em meio à pandemia, a incorporadora 

RNI e a construtora Stéfani Nogueira lançam, nesta quarta-feira (30), a segunda fase do 

empreendimento High Redentora, em São José do Rio Preto. Noventa por cento das 

unidades colocadas à venda na primeira fase, lançada no primeiro trimestre, já foram 

comercializadas, e mais 150 unidades são agora disponibilizadas no residencial. O 

Valor Geral de Vendas (VGV) da nova oferta é de R$ 53 milhões. 

“O High Redentora possui uma infraestrutura completa para atender às expectativas das 

famílias, com 13 itens de comodidade nas áreas comuns e até duas vagas de garagem 

por apartamento”, diz Henrique Cerqueira, diretor de marketing, vendas e novos 

negócios da RNI, uma empresa Rodobens.  O residencial terá opções de lazer para as 

crianças, famílias e animais de estimação, como salão de festas, beauty care, 

brinquedoteca, coworking, salão de games, fitness, playground, pet place, churrasqueira, 

quadra esportiva, piscina adulto, piscina infantil, deck molhado e solarium. 

Situado na Rua Ida Verdi Amorim, na Vila Redentora, o empreendimento tem uma 

localização estratégica, próxima da marginal da rodovia Washington Luís, das 

Avenidas, Alberto Andaló, Bady Bassitt e Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

A região conta com ampla oferta de serviços e tem fácil acesso ao aeroporto de São José 

do Rio Preto, ao Rio Preto Shopping, ao Plaza Avenida Shopping, ao Super Muffato, a 

uma unidade do Pão de Açúcar e ao Hospital de Base e Beneficência Portuguesa. 

“Também teremos uma fachada ativa com espaços comerciais para a implantação de 

negócios como, por exemplo, pet shops, lojas ou cafés.” 

O futuro condomínio terá duas torres de 18 andares e unidades de dois ou de três 

dormitórios. Os apartamentos disponíveis terão 59,32 m², 76,98 m² ou, na opção garden, 

80,89m² e 104,72m², atendendo famílias em crescimento e consolidadas. Todas as 

unidades terão uma suíte, e haverá a possibilidade de ampliação da sala nas residências 

com três dormitórios. 

Ficha técnica 

Incorporação: RNI e Stéfani Nogueira 

Construção: Stéfani Nogueira 

Projeto arquitetônico: Henrique Cambiaghi 

Projeto paisagístico: Plant Garden 

Área total do empreendimento: 7.342,92 m² 

Área Total Construída: 33.868,95 m² 

Número de Torres: 2 

Número de Andares: 18 

Total de unidades: 300 (150 na fase 2) 



 
 

Dormitórios: 2 e 3 (1 suíte 

Vagas: 1 e 2 

Metragens: 59,32 m², 76,98 m², 80,89m² e 104,72 m², 

  

SOBRE A RNI                        

                        

Fundada em São José do Rio Preto há 28 anos, a construtora e incorporadora tem 187 

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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