Incorporadora RNI leva conceito de clube a condomínios de
casas em Ourinhos
Localizado no Jardim Itamaraty, residencial Moradas Clube terá polo de lazer com
mais de 11 mil metros quadrados nas áreas comuns
A incorporadora RNI lançou a primeira fase do residencial Moradas Clube, que leva o
conceito de clube aos condomínios de casas econômicos de Ourinhos. Enquadrado no
programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), o empreendimento será construído em um
terreno de 120,7 mil metros quadrados no Jardim Itamaraty e terá 404 moradias, além de
um polo com sete itens de lazer.
Mais de 11 mil metros quadrados da área comum serão destinados à estrutura de lazer,
que terá piscinas adulto e infantil, campo de futebol gramado, área para churrasqueira,
playground, praça e salão de festas. “Nós criamos um polo de entretenimento para
estimular a convivência das famílias e, na área ao lado, reservamos 21 vagas de garagem
para visitantes. A infraestrutura ampla, ainda incomum nos condomínios de casas
econômicos da região, representa qualidade de vida para os moradores”, diz Henrique
Cerqueira, gerente nacional de vendas e marketing da RNI – uma empresa Rodobens.
O Moradas Clube terá unidades de dois dormitórios, com 43,51 m², e três dormitórios,
com 51,39 m². Cada imóvel terá à sua disposição uma ou duas vagas de garagem, além
de um quintal nos fundos do terreno. De acordo com Cerqueira, o espaço externo
privativo permite que os compradores personalizem seus imóveis e até façam expansões
na moradia, ampliando a área de uso interna.
O novo condomínio horizontal está localizado na Rua Lauro Zimmermann Filho, próximo
à Rodovia Mello Peixoto e com fácil acesso a supermercado, padaria, lanchonete, pet
shop e à escola municipal Professor José Alves Martins. Ele também é vizinho de dois
outros conjuntos de casas já construídos pela RNI na cidade – o Moradas Ourinhos I e o
Moradas Ourinhos II, que somam mais de 590 moradias.
“Neste novo investimento, procuramos atender às demandas atuais de moradia em
Ourinhos. O projeto com as comodidades dos clubes e as condições facilitadas de
financiamento tornam o Moradas Clube um empreendimento acessível e, acima de tudo,
completo nas soluções que oferece para toda a família”, diz Cerqueira.
A casa decorada do novo residencial pode ser visitada no estande de vendas do Moradas
Clube, que fica Rua Cardoso Ribeiro, 540, no centro de Ourinhos. Outros detalhes do
lançamento também estão disponíveis no site http://rni.com.br/sp/ourinhos.
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