
 

 

 

RNI doa cestas básicas para instituição de caridade em São 
José do Rio Preto 

 
Incorporadora prevê a entrega de 48 kits de mantimentos de necessidade básica para 

a Associação Anjo da Guarda nessa sexta-feira 
 

A construtora e incorporadora RNI, do grupo Empresas Rodobens, entrega nessa 
sexta-feira, 27 de agosto, 48 cestas básicas para a Associação Anjo da Guarda, na 
cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A iniciativa integra o 
encerramento do Feirão Digital Caixa, tradicional evento imobiliário brasileiro, que na 
edição 2021, além de ocorrer de forma totalmente digital, teve o compromisso social 
com a arrecadação de mantimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade. 
 
“Esse será um importante dia para a RNI, pois reforçará o nosso compromisso social 
com os moradores dos municípios em que a empresa está presente. A incorporadora 
apoia instituições que prestam assistência às famílias carentes, não apenas garantindo 
alimentação, mas também conforto e dignidade para a população”, ressalta o CEO da 
RNI, Carlos Bianconi. 
 
Sobre a RNI 
Fundada em São José do Rio Preto em 1991, com a missão de desenvolver 
empreendimentos imobiliários de qualidade em todo o Brasil, a construtora e 
incorporadora RNI, celebra 30 anos de atuação no setor, transformando e 
desenvolvendo as regiões onde atua. Aliada a uma estratégia de expansão nacional, a 
empresa contabiliza desde sua fundação 193 empreendimentos lançados em todo o 
Brasil com atuação em 59 cidades de 12 estados brasileiros. Com capital aberto desde 
2007, lançou mais de 73 mil unidades, somando 6,9 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. A RNI participa do 
programa governamental Casa Verde Amarela (antigo Minha Casa Minha Vida), com os 
seus empreendimentos no segmento faixa 3. Com atuação nacional, o grupo tem 
tradição de mais de 70 anos. www.rni.com.br. 
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