SUGESTÃO DE PAUTA

Bailinho no Quarto Distrito recebeu 300 crianças no NAU Live Spaces
Imagens - https://www.dropbox.com/sh/xtdgzpewkrm9ky4/AACxEQ-HhCpK38TXjMC3OQB_a?dl=0

Cerca de 300 crianças de entidades atendidas pela Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania)
tiveram uma tarde de muita diversão no Bailinho no Quarto Distrito, no NAU Live Spaces, nesta quarta-feira,
19 de fevereiro. O evento foi promovido em parceria com o Gabinete da Primeira Dama da Prefeitura de
Porto Alegre, Tainá Vidal, e beneficiou crianças das entidades: Pão dos Pobres; Padre Ceron; Centro Social
Marista Irmão Antônio Bortolini, que atende o Loteamento Santa Terezinha, além de abrigos residenciais.
As crianças foram recebidas com lanche, adereços, pinturas, cama elástica e pularam ao som do Bloco Cia
Lúdica. E foram essas mesma crianças que confeccionaram as máscaras de carnaval que recebidas pelos
adultos que irão participar do Baile no Quarto Distrito, a partri das 19h30 desta quarta, que vai reviver os
carnavais do Clube Gondoleiros, prédio que hoje abrica o NAU Live Spaces.
Para Camila Borelli, CEO e co-founder do NAU Live Spaces, é uma satisfação proporcionar esses momentos
e, novamente, em parceria com o Gabinete da Primeira Dama, Tainá Vidal. “Ver as crianças se divertindo e
tendo uma tarde lúdica e leve, receber os abraços e beijos, é a melhor recompensa”, contou.
Sara Borelli, co-founder do NAU Live Spaces, complementa. “O NAU será uma comunidade de
empreendedores e começar nossa história honrando as tradições do prédio que habitamos e fazendo o bem
para a comunidade que nos cerca faz parte de nossa missão como negócio”, avaliou.
A presidente da Fasc, Vera Ponzio, esteve no local e destacou a ação que une iniciativa privada e pública
para fazer bem e o importante movimento de empresários. “Hoje trouxemos as crianças para reconhecer e se
divertir nesse espaço que já foi tão importante para o carnaval da cidade. A ideia de oportunizar eventos com
mais leveza para elas é fundamental, tivemos inclusive crianças privadas de convívio familiar. Todo esse
movimento no quarto distrito valoriza e agrega valor para essa região da cidade”, afirmou.
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Tatiane Mizetti (Conrerp/4ª 2820) – reverso@reversocomunicacao.com.br
Grazieli Gotardo – assessoria@reversocomunicacao.com.br
51-3398-7958 / 51-9 9162 0568
Reverso Comunicação Integrada
www.reversocomunicacao.com.br
Conrerp PJ116

