
 

 
Forte demanda impulsiona lançamento de nova fase do 

residencial Origem VG no Chapéu do Sol 
 

Incorporadora RNI lança, neste sábado, mais 220 imóveis em condomínio na 
principal área de crescimento de Várzea Grande 

Após obter um forte desempenho de vendas, a incorporadora RNI, uma empresa 

Rodobens, lança neste sábado (15) a segunda fase do condomínio de casas 

Origem VG, com a oferta de 220 imóveis em Várzea Grande. O empreendimento, 

localizado em um terreno de 146,8 mil m², integra o conjunto de investimentos 

públicos e privados destinados ao bairro Chapéu do Sol, uma das principais 

áreas de crescimento na cidade.   

“O lançamento da segunda fase dá vazão à grande demanda por imóveis na 

região, que precisa de moradias com qualidade para comportar a chegada de 

escritórios e universidades. Tivemos uma aceitação bem acima da média na 

primeira fase e continuamos sentindo o grande interesse do público no Chapéu 

do Sol”, diz Henrique Cerqueira, gerente geral de vendas e marketing da 

incorporadora.  

O bairro vai receber o novo Fórum de Várzea Grande, orçado em R$ 40 milhões, 

e um complexo com mais de 21 mil m², que abrigará atividades da Ordem dos 

Advogados do Brasil, da Defensoria Pública, do Ministério Público e do Poder 

Judiciário. Além disso, contará com uma unidade das Faculdades Damásio, 

reforçando o caráter de inovação da região, ao lado do Instituto Federal do Mato 

Grosso, da universidade estadual, de um parque tecnológico e do novo campus 

da Universidade Federal do Mato Grosso.  

O Origem VG possuirá 442 casas divididas entre imóveis de dois dormitórios, 

com 60,20 m², e de três dormitórios, 76,40 m². Cada unidade do empreendimento 

terá à disposição duas vagas de garagem na porção frontal do terreno e um 

quintal na área dos fundos. Já nos espaços comuns, os moradores do 

empreendimento terão acesso a uma área de lazer com churrasqueira, espaço 

fitness, minicampo de futebol, playground, piscinas adulto e infantil, pista de 

caminhada, praça, quadra esportiva e salão de festas. 

“Os dez itens de lazer e a característica de condomínio fechado oferecem uma 

boa estrutura de recreação e garantem segurança para os futuros moradores. É 

um complemento de qualidade de vida à crescente infraestrutura de serviços do 

Chapéu do Sol”, destaca José Cocenzo, gerente de novos negócios da RNI.  

A RNI, que entregou mais de 4,9 mil imóveis no Mato Grosso, possui ainda dois 

empreendimentos novos no Estado. O condomínio de prédios Green Club 

Residence está em construção em Rondonópolis, com obras avançadas, e o 

Residencial Allegro Sinop, também vertical, foi entregue no último dia 5 de junho.  



 
SOBRE A RNI  

Fundada em São José do Rio Preto 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 Comerciais. Com atuação nacional, o grupo tem tradição de mais 

de 69 anos. www.rni.com.br. 
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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 
 
Luiz Pedrosa – luiz.pedrosa@nectarc.com.br 
Telefones: (11) 5053-5129 - (11) 9 7635-2924 
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