
                                                                                                
 

No coração da Aldeota, o La Piazza traz qualidade de 

vida aos moradores  

Empreendimento de alto-padrão tem três suítes e completa estrutura 

de lazer 

A RNI e a SM Incorporações comemoram, no dia 13 de junho, a entrega do La 

Piazza, residencial de torre única construído na Rua Monsenhor Bruno, em 

frente à Praça Luíza Távora, no bairro da Aldeota, em Fortaleza. São 23 andares, 

com dois subsolos, duas vagas na garagem e 46 apartamentos de três 

dormitórios. As unidades somam 93,82 m² privativos e possuem a fachada 

orientada para o lado Leste (nascente), beneficiando-se da incidência solar no 

período da manhã e da maior ventilação. 

“A iluminação natural é importante para o conforto térmico dos moradores. 
Além disso, traz benefícios como economia de energia elétrica, redução de 
umidade e maior valorização do imóvel”, explica Alexandre Mangabeira, 
copresidente da RNI. As áreas comuns são entregues decoradas e oferecem 
espaços de lazer para toda família. Contemplam: playground, sauna, ducha, 
salão de festas e de jogos, academia, deck gourmet, piscina adulto e infantil, 
jardim, quadra poliesportiva, pergolado e espaço kids. 
 
Com traços contemporâneos, o La Piazza leva a assinatura do renomado 
escritório Nasser Hissa Arquitetos Associados, responsável por diversos 
empreendimentos comerciais e residenciais em Fortaleza. “É um projeto 
completo, pensado em todos os detalhes e com um único objetivo: 
proporcionar conforto, bem-estar e qualidade de vida aos moradores. Temos 
muito orgulho de entregar esse empreendimento em uma área tão nobre da 
cidade”, completa Stênio Martins, sócio-diretor da SM Incorporações. 
 
Serviço: 
La Piazza fica na Rua Monsenhor Bruno, 999, Aldeota, Fortaleza/CE. 
Informações: www.rni.com.br e www.smonline.com.br/la-piazza. 
Central de vendas: 0800 042 4231 
 

SOBRE A SM 
Com mais de 18 anos de atuação, a SM Incorporações atua no mercado imobiliário, 
com participação em diversos empreendimentos de comprovado sucesso, residenciais 
e comerciais. Seus colaboradores, altamente especializados, dispõem de tecnologia e 
sistemas integrados para atender a um mercado em constante evolução. A SM 
Incorporações é o parceiro exclusivo da RNI no estado do Ceará, onde contam com 

mais de 1.800 unidades entregues. www.smonline.com.br.   

SOBRE A RNI 
Fundada em São José do Rio Preto há mais de 26 anos, a construtora e incorporadora 
tem 173 empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12 
estados brasileiros. Com capital aberto desde 2007, lançou mais de 64 mil unidades, 
somando 6,3 milhões de m² construídos, e faz parte das Empresas Rodobens, um dos 
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maiores grupos empresariais do país, com atuação nos segmentos financeiro e de 
varejo automotivo – Banco, Consórcio, Corretora de Seguros, Leasing & Locação, 
Automóveis e Veículos. Com atuação nacional, o grupo tem tradição de mais de 69 
anos. www.rni.com.br. 
 
 
Contatos para imprensa: 
 
Néctar Comunicação Corporativa 

Paula Alface Dubois – paula.alface@nectarc.com.br 

Telefones: (11) 5053-5118 e (11) 94502-0396 

Cristiene Crevellari – cristiene.crevellari@nectarc.com.br 
Telefones: (11) 5053-5110 - (11) 9 8902-9701   
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