RNI LANÇA PRIMEIRO EMPREENDIMENTO EM CACHOEIRINHA
São José do Rio Preto, 23 de junho de 2022.
A RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. (B3:RDNI3) anuncia o lançamento do empreendimento RNI Reserva
Cachoeirinha, localizado em Cachoeirinha, no estado do Rio Grande do Sul. Serão ofertadas 316 unidades
de um a dois dormitórios, com metragens de 46,81m² e 49,88m².
Em continuidade a sua estratégia de negócios desenvolvendo regiões onde atua, a incorporadora RNI, do
grupo Empresas Rodobens, lança o novo residencial, sendo o 199º empreendimento da RNI em território
nacional, e o 23° no Rio Grande do Sul.

Lançamento: Junho/2022.
Residenciais: 316 unidades de dois
dormitórios, com metragens de 46,81m² e
49,88m².
Localização: Avenida Obedy Cândido
Vieira, 345, em Cachoeirinha, no Rio
Grande do Sul (RS),
Valor Geral de Vendas (VGV): R$71
milhões
Participação RNI: 100%.
Sobre a RNI
Fundada em São José do Rio Preto em 1991, com a missão de desenvolver empreendimentos
imobiliários de qualidade em todo o Brasil, a construtora e incorporadora RNI, celebra 30 anos de
atuação no setor, transformando e desenvolvendo as regiões onde atua. Aliada a uma estratégia de
expansão nacional, a empresa contabiliza desde sua fundação 199 empreendimentos lançados em
todo o Brasil com atuação em 61 cidades de 12 estados brasileiros. Com capital aberto desde 2007,
lançou mais de 75 mil unidades, somando 7,1 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. A RNI participa do programa governamental Casa Verde Amarela (antigo Minha
Casa Minha Vida), com os seus empreendimentos no segmento faixa 3. Com atuação nacional, o
grupo tem tradição de mais de 70 anos. www.rni.com.br.

RNI LAUNCHES FIRST DEVELOPMENT IN CACHOEIRINHA
São José do Rio Preto, June, 23, 2022.
RNI REAL ESTATE BUSINESS S.A. (B3:RDNI3) announces the launch of the RNI Reserva Cachoeirinha
project, based in Cachoeirinha, state of Rio Grande do Sul. 316 units will be offered with two bedrooms, with
sizes ranging from 46,81m² or 49,88m².
Following its business strategy by developing regions where it operates, RNI developer, which belongs to
Rodobens Companies group, launches a new residential building, being the 199º enterprise in national
territory, and the 23st in Rio Grande do Sul.

Launch: June/2022
Residential: 316 units with two bedrooms, with
sizes ranging from 46,81m² or 49,88 m².
Location: Obedy Cândido Vieira, 345, in
Cachoeirinha (RS).
PSV (Potential Sales Value): R$71 million.
RDNI3's Share: 100%

About RNI
Established in São José do Rio Preto in 1991, with the mission of developing real estate projects of quality all
over Brazil, the builder and developer RNI will celebrate its 30th year of experience in the sector, transforming
and developing the areas where it is active. Combined with a national expansion strategy, the company has
since its beginning 199 projects launched and counting all over Brazil and present in 59 cities from 12 Brazilian
states. Publicly traded since 2007, it launched more than 74 thousand units, totaling 7 million m² built and its
part of the Empresas Rodobens, one of the largest business groups of the country, operating in the financial
and automotive retail segments - Bank, Consortium, Insurance Broker, Leasing & Leasing, Automobiles, and
Commercial Vehicles. RNI participates in the government program Casa Verde Amarela (formerly Minha Casa
Minha Vida), with its ventures in the segment 3. With national operations, the group has a tradition of more
than 70 years. www.rni.com.br.

