
                                                                        
 

RNI participa da 43ª edição da Expofeira 
 

Incorporadora apoia evento focada na integração com o agronegócio  
 

A RNI, uma empresa Rodobens, participada Expofeira entre os dias 02 e 09 de 
setembro, em Feria de Santana. O evento chega à sua 43ª edição consolidado 
como um dos mais importantes do Nordeste para a geração de negócios, 
significativo para o agronegócio, turismo e cultura regional. 
 
A feira traz atrações musicais, exposição de animais, de máquinas e de produtos 
da agricultura familiar. No stand de vendas da RNI, os clientes poderão conferir, 
com exclusividade, detalhes do Residencial Reserva Sim, futuro lançamento de 
casas com dois dormitórios, voltado ao segmento popular. 
 
Interessados também poderão adquirir unidades do Veredas Feira de Santana, 
um loteamento aberto com terrenos de 140 m² e 209 m², no Sim. Bairro 
planejado, que oferece infraestrutura completa e fácil acesso a outras regiões 
da cidade. 
 
O Veredas Feria de Santana é o quinto empreendimento da empresa construído 
na cidade em menos de três anos.  Ao seu lado, estão o Vivari, os condomínios 
Terra Nova 1 e Terra Nova 2 e o Moradas Clube Azaleias.  
 
“Os empreendimentos da RNI privilegiam as necessidades de cada morador, 
com infraestrutura e localização estratégica no SIM, trazendo constante 
valorização para a região”, destaca Alexandre Mangabeira, copresidente da 
RNI.  
 
Mudança de marca: 
Para ficar mais próxima dos clientes e diferenciar a companhia dos demais 
negócios das Empresas Rodobens, a construtora mudou a marca de Rodobens 
Negócios Imobiliários para RNI em dezembro do ano passado. Com um nome 
mais curto, a companhia se posiciona como uma escolha segura para quem 
busca qualidade e versatilidade. “Garantimos a entrega do que prometemos, 
com um atendimento diferenciado, bom custo benefício, sempre respeitando a 
cultura local e, principalmente, os sonhos dos nossos clientes”, afirma Carlos 
Bianconi, copresidente da RNI. 
 
SOBRE A RNI 
Fundada em São José do Rio Preto há mais de 26 anos, a construtora e incorporadora tem 174 
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:  
 

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


                                                                        
 

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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