
                                                                        
 

RNI firma parceria com Country Bulls 
 

Incorporadora apoia evento focada na integração com o agronegócio e difusão 
da cultura regional 

 
A RNI, uma empresa Rodobens, é uma das patrocinadoras da próxima edição do 
RCB -Riopreto Country Bulls, que acontece em São José do Rio Preto de 18 a 22 
de julho. A RNI mantém parceria com o agronegócio e apoia ações promovidas 
pelo setor que contribuem para a disseminação da cultura regional. 
 
 A festa chega a sua 22ª edição com a apresentação de artistas reconhecidos no 
cenário nacional, provas de montaria e diversas atrações para a família. Durante 
o evento, a incorporadora apresentará, com exclusividade, o seu próximo 
empreendimento em Rio Preto, o Green Life São Marcos, condomínio voltado 
ao segmento popular com apartamentos de dois dormitórios e completa 
estrutura de lazer, localizado ao lado da Leroy Merlin e do Detran, no Jardim 
São Marcos.  
 
Também serão negociados, com condições especiais, apartamentos do Green 
Home e do Integrato Iguatemi. Confira abaixo o perfil desses 
empreendimentos: 
 
Green Home 
Localizado na Avenida Juscelino Kubitscheck, o Green Home já está em 
construção. O condomínio terá 136 apartamentos com metragem de 115,40 m² 
e diversos itens de lazer.  
 
Integrato Iguatemi 
O Integrato Iguatemi incorporado ao Shopping Iguatemi é o primeiro 
residencial da região a seguir uma tendência que reúne, no mesmo espaço, 
imóveis residenciais e comerciais. O condomínio dispõe de acesso exclusivo ao 
centro de compras, apartamentos de 83 m² a 174 m² e completa infraestrutura 
de lazer. 
 
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 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 

http://www.rni.com.br/
mailto:paula.alface@nectarc.com.br
mailto:cristiene.crevellari@nectarc.com.br

