Entidades sociais de Bauru recebem R$ 332 mil arrecadados no Viva Bauru
Recurso destinado à ação social será entregue em cerimônia no estande do
condomínio-clube Nova Nação América
Vinte e cinco entidades assistenciais de Bauru receberão, na noite desta quinta-feira
(4), um montante de R$ 332.366,67 arrecadados no fim de julho, durante a Festa do
Sanduíche Bauru, uma das principais atrações do Viva Bauru 2018.
A entrega de cheques vai ocorrer a partir das 19h, em uma cerimônia especial no
estande do empreendimento Nova Nação América – condomínio-clube com lojas
integradas realizado pela incorporadora RNI no Jardim do Contorno. O evento deve
contar com a presença de autoridades como o prefeito da cidade, Clodoaldo Gazzetta,
de representantes de instituições sociais e de executivos como Carlos Bianconi,
copresidente da incorporadora, que é uma das patrocinadoras do Viva Bauru neste ano.
Todas as vendas na Festa do Sanduíche Bauru foram realizadas por voluntários das
entidades beneficiadas, que são ligadas à AEAPS (Associação das Entidades
Assistenciais e de Promoção Social de Bauru). O valor comercializado foi
integralmente destinado à ação social. Já 100% dos custos com insumos para a
produção dos lanches foram cobertos por patrocinadores.
“Contribuir com o Viva Bauru e promover a entrega de cheques em um dos nossos
empreendimentos é uma demonstração da forte relação da RNI com a cidade”, diz
Carlos Bianconi. Entregue em maio, o Nova Nação América é o segundo projeto da RNI
em Bauru. O complexo possui quatro torres residenciais que reúnem 426 apartamentos
de 2 e 3 dormitórios (1 ou 2 suítes), com metragens variando de 59 a 77 m². O
condomínio-clube tem 15 itens de lazer, incluindo quadra, solarium, espaço de fitness
externo e salões de festas infantil e adulto, e outras 19 lojas integradas.
O Viva Bauru é uma iniciativa do Jornal da Cidade, da rede Confiança de
Supermercados e da Prefeitura Municipal de Bauru. É realizado pela Projeto Cidade e
conta com patrocínio da RNI – uma empresa Rodobens, da Transurb, da Unimed, da
Estre, da CAIXA, da Mondelli, e da Haribo. Neste ano, ele contou com a presença de
mais de 100 mil pessoas entre 27 de julho e 1º de agosto.
Receberão recursos a Creche Rainha da Paz, a Fundato (Fundação Toledo), a Creche
Comunitária Pingo de Gente, a Creche Doce Recanto, a Creche São Paulo, o
Esquadrão da Vida, a Creche Evangélica Bom Pastor, o Cevac (Centro de Valorização
da Criança), a Creche Bom Samaritano, a APIECE, a Casa do Garoto, a IPRESPA, a
Fundação Espírita Sebastião Paiva, a Creche Berçário Antônio Pereira, a Legião Mirim
de Bauru, a Creche Berçário Rodrigues de Abreu, a Associação Wise Madness, a
Creche Berçário Dr. Leocádia Corrêa, o CEAC (Centro Espírita Amor e Caridade), a
Comunidade Bom Pastor, a Caritas Diocesana de Bauru, a Fundação Amigos de João
Bidu, a ACAÊ, a AFAPAB e o Lar e Escola Santa Luzia para Cegos.
Cerimônia de entrega dos cheques
Data e horário: 4 de outubro, a partir das 19 h
Local: Estande do empreendimento Nova Nação América, na Avenida Jorge Zaiden, nº
12-100, no Jardim Contorno.
SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há mais de 26 anos, a construtora e incorporadora

tem 174 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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