Coral de Bauru apresenta músicas natalinas nesta terça
Evento gratuito será realizado a partir de 19h30, no estande do condomínio Nova
Nação América, na Avenida Jorge Zaiden, no Jardim Contorno
O Coral da Catedral do Divino Espírito Santo de Bauru realiza nesta terça-feira (18/12),
a partir das 19h30, uma apresentação especial de natal no estande de vendas do Nova
Nação América, na Avenida Jorge Zaiden, no Jardim Contorno. O evento, promovido
pela incorporadora RNI, uma empresa Rodobens, é aberto ao público e promete
emocionar os adultos com canções clássicas, além de empolgar as crianças com a chegada
do Papai Noel.
O coral foi fundado há 25 anos como um projeto social da catedral da cidade e, hoje,
conta com 30 integrantes – todos voluntários. O grupo já se apresentou em outros estados
brasileiros e até no Paraguai desde a sua fundação. E, nesta terça-feira, os cantores vão
interpretar músicas como “Noite Feliz”, “Lá onde a neve cai”, “Bate o sino”, “Vem
chegando o Natal” e “Anoiteceu”.
A apresentação musical será encerrada com a chegada do Papai Noel ao estande do Nova
Nação América, que ganhou luzes e decoração temáticas para a ocasião. No encontro, as
crianças ganharão doces, poderão tirar fotos e, claro, fazer pedidos de natal.
“A apresentação do coral será marcante para a comunidade de Bauru e para as famílias
que passarão o primeiro natal de casa nova. O condomínio Nova Nação América foi
entregue em maio, e a RNI se preocupa em levar atrações culturais para a região”, diz
Carlos Bianconi, copresidente da RNI.
Serviço
Coral de Natal
Datas: 18 de dezembro
Horário: A partir das 19h30
Local: estande de vendas do Nova Nação América - Avenida Jorge Zaiden, 12-100,
Jardim Contorno, Bauru
SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há mais de 27 anos, a construtora e incorporadora tem 175
empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12 estados brasileiros. Com capital
aberto desde 2007, lançou mais de 64 mil unidades, somando 6,3 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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