
 

Incorporadora RNI marca presença no Construweek 2019 

Estande da empresa terá lousa interativa e informações sobre três empreendimentos 

residenciais novos em São José do Rio Preto 

A incorporadora RNI, uma empresa Rodobens, terá uma participação de peso na Construweek 

2019, a principal feira do setor imobiliário em São José do Rio Preto. A companhia terá uma 

lousa interativa em seu estande e promete tirar dúvidas dos visitantes sobre a aquisição de casas 

e apartamentos. Além disso, uma equipe de consultores dará informações sobre residenciais 

novos que a empresa desenvolve na cidade.  

A RNI possui três projetos atualmente em comercialização em São José do Rio Preto. Oferta 

casas no loteamento Jardim dos Buritis, já entregue na zona norte, e apartamentos com 

benefícios do programa Minha Casa Minha Vida no lançamento Green Life São Marcos, no 

Jardim São Marcos. Também conta com unidades no residencial Green Home, que está com 

obras avançadas na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

“Já construímos mais de 67 mil imóveis em 55 cidades brasileiras e também mantemos uma 

forte presença em São José do Rio Preto, onde a incorporadora foi fundada há 28 anos”, diz 

Henrique Cerqueira, gerente nacional de vendas da RNI. Ele adianta que os visitantes do 

Construweek terão acesso a condições especiais de compra.     

Cerca de 5 mil pessoas devem passar pela feira na edição deste ano. Iniciativa do Grupofort, o 

Construweek será realizado de 8 a 10 de dezembro no Plaza Avenida Shopping (Avenida José 

Munia, 4775, Jardim Redentor, São José do Rio Preto). 

SOBRE A RNI             

Fundada em São José do Rio Preto há mais de 27 anos, a construtora e incorporadora tem 178 

empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12 estados brasileiros. 

Com capital aberto desde 2007, lançou mais de 68 mil unidades, somando 6,5 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. 

 

 

Contatos para imprensa: 

Néctar Comunicação Corporativa 
 

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 

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

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

 

http://www.rni.com.br/
mailto:gustavo.coltri@nectarc.com.br
mailto:luiz.pedrosa@nectarc.com.br
mailto:paula.alface@nectarc.com.br

