
 
 

Incorporadora RNI investe R$ 500 mil em melhorias  

urbanas no Jardim Santa Mônica 

Em parceria com a prefeitura, empresa canalizará canal de drenagem e criará paisagismo, 

vagas para carros e pista ciclística em frente ao Residencial Alegro Sinop  

A incorporadora RNI, uma empresa Rodobens, investe cerca de R$ 500 mil em melhorias 

de infraestrutura urbana no Jardim Santa Mônica. Canais de drenagem em um trecho de 

600 metros da Avenida Socreppa (Perimetral Sul) serão canalizados em obras financiadas 

pela companhia e executadas pela prefeitura de Sinop. Em frente ao Residencial Allegro 

Sinop, condomínio vertical atualmente em obras, o canteiro central da avenida ganhará 

ainda paisagismo, iluminação, vagas para estacionamento e uma pista ciclística.  

“A RNI quer contribuir para melhorar qualidade de vida no Jardim Santa Mônica e 

incentivar ainda mais a valorização do bairro. O Residencial Allegro Sinop já pode ser 

considerado um marco para a região porque é um projeto único, com duas torres e dez 

itens de lazer no seu terreno. E nós esperamos que essa obra estimule outras parcerias 

entre as empresas e o poder público”, diz Alexandre Mangabeira, copresidente da RNI.  

Com experiência no desenvolvimento de loteamentos, a incorporadora desenvolveu o 

projeto da obra e se comprometeu a fornecer materiais de construção para a prefeitura, 

que é responsável pela execução dos serviços. Quando estiver pronto, em maio do ano 

que vem, o novo canteiro central da Avenida Perimetral, com 12 m de largura, ganhará 

50 vagas para carros, 5 vagas para bicicletas e uma pista ciclística com mais de cem 

metros para recreação. O local também receberá novos postes de luz e vegetação arbórea. 

O Residencial Allegro Sinop terá apartamentos de dois dormitórios e 63 m² e de três 

dormitórios e 71 m², incluindo uma suíte. Suas unidades possuem uma ou duas vagas de 

garagem. Os moradores do empreendimento também terão à disposição uma completa 

estrutura de lazer, com fitness interno e externo, piscinas adulto e infantil, playgrounds 

infantil e baby, quadra, quiosque com churrasqueira e forno de pizza, salão de festas 

integrado com churrasqueira e salão de jogos. 

“O Jardim Santa Mônica está localizado no encontro das rodovias BR-163 com a Rodovia 

João Adão Scheeren (MT-140), atraindo empresas relevantes do agronegócio e de outros 

setores, como o automotivo. Agora elevamos o patamar de moradias, que também 

incentivam o desenvolvimento de serviços e mudam para melhor a paisagem urbana da 

região. A intervenção na Avenida Perimetral é emblemática dessa transformação”, 

ressalta Carlos Bianconi, copresidente da RNI.  

SOBRE A RNI  

Fundada em São José do Rio Preto há mais de 27 anos, a construtora e incorporadora tem 175 

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. 

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


 
 

Contatos para imprensa: 

Néctar Comunicação Corporativa 

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

Telefones: (11) 5053-5118 e (11) 9 4502-0396 

Gustavo Coltri – gustavo.coltri@nectarc.com.br 

Telefones: (11) 5053-5120 - (11) 9 8823-1980 

Cristiene Crevellari – cristiene.crevellari@nectarc.com.br 

Telefones: (11) 5053-5129 - (11) 9 8902-9701   
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