RNI lança plano de financiamento em 100 meses com juros de 4,5% ao ano, mais IGPM
Incorporadora oferece condições especiais para vendas de imóveis no Residencial Nova Nação
América, em Bauru, sujeitas a análise de crédito e constituição de alienação fiduciária em
garantia.
A incorporadora RNI, uma empresa Rodobens, lançou um plano especial de financiamento direto
para os imóveis do residencial Nova Nação América, em Bauru. A companhia vai financiar até
95% (noventa e cinco por cento) do valor dos apartamentos do residencial por um período de até
100 (cem) meses, e o destaque da ação é a taxa de juros – de 4,5% ao ano –, além da correção
monetária pelo IGMP.
“A RNI consegue dar uma condição de pagamento mais facilitada para a compra de imóveis
prontos porque não tem interesse no spread bancário. Nossa prioridade é o nosso público”, diz
Carlos Bianconi, copresidente da empresa. Ele explica que as taxas de juros e o valor financiado
dependem da avaliação prévia de crédito de cada comprador.
No passado, os planos de financiamento direto viabilizaram aquisições de imóveis em períodos
de falta de crédito. Hoje, Bianconi diz que o cenário é outro: “Há muitas linhas disponíveis, mas
os compradores querem uma demonstração de confiança neste momento de retomada da
economia. Nós já temos um produto diferenciado, e agora oferecemos uma condição especial”.

O Residencial Nova Nação América tornou-se referência na Avenida Jorge Zaiden – uma
nova área de crescimento em Bauru. O empreendimento possui quatro torres e
apartamentos de dois e três dormitórios (incluindo uma suíte), com metragens de 59 m²,
62 m², 64 m² e 77 m². Também dispõe de uma, duas ou três vagas de garagem por
unidade.
Nas áreas comuns, o condomínio tem 14 (quatorze) itens de lazer disponíveis para os
moradores: brinquedoteca, churrasqueira com forno de pizza, espaço zen, fitness externo
e interno, piscinas adulto e infantil, playground, quadra recreativa, redário, salão de festas
com espaço gourmet, salão de festas infantil, salão de jogos e solarium.
“Além de ter uma estrutura de clube, o Nova Nação América tem 19 lojas integradas. A região da
Avenida Jorge Zaiden também conta com postos de conveniência, hipermercados e shoppings. E
o condomínio está bem em frente a uma nova pista de caminhada que reforça o desenvolvimento
da infraestrutura local. Esse “mix” torna o Nova Nação América uma boa opção para quem deseja
viver próximo a facilidades”, diz Alexandre Mangabeira, copresidente da incorporadora.

SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto-SP há mais de 27 anos, a construtora e incorporadora tem 176 empreendimentos
lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12 estados brasileiros. Com capital aberto desde 2007, lançou
mais de 67 mil unidades, somando 6,4 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.
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