
 

 

 
 

 
Volkswagen Financial Services patrocina mais uma edição da 

Corrida e Caminhada GRAACC de Santos (SP) 
 

Com inscrição gratuita, a prova acontecerá no dia 9 de outubro 
 
 

São Paulo, 19 de setembro de 2016 - A Volkswagen Financial Services, maior 
instituição financeira de montadora do país, segundo ranking do Banco Central, está 
patrocinando a 3ª Corrida e Caminhada GRAACC de Santos, em São Paulo, por 
meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. O evento, que ocorrerá no dia 9 de 
outubro, tem como objetivo chamar a atenção para as causas do câncer infantil, 
ressaltando a importância do diagnóstico precoce. 
 
Diferentemente das edições anteriores, realizadas em 2013 e 2014, neste ano a 
inscrição será gratuita e passará de cinco para seis mil inscritos. Os participantes 
poderão escolher entre dois percursos: caminhada de 3 km e corrida de 10 km. 
Para participar, basta se inscrever pelo site www.graacc.org.br a partir de 20 de 
setembro, até que as vagas se esgotem.  
 
Os participantes deverão chegar à concentração às 7 horas. Todos estarão com o 
kit da corrida - camiseta, número de peito e chip de cronometragem. O percurso vai 
do Aquário ao canal 1 pelas avenidas da praia. Ao fim da prova, todos os 
participantes receberão medalhas e os dez primeiros colocados de cada categoria 
(masculino e feminino) receberão um troféu. 
 
Sobre o GRAACC  
 
O Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC) é uma 
instituição sem fins lucrativos, criada para garantir a crianças e adolescentes com 
câncer o direito de alcançar todas as chances de cura com qualidade de vida, 
dentro do mais avançado padrão científico. O hospital do GRAACC realiza cerca de 
três mil atendimentos anualmente, entre eles, sessões de quimioterapia, consultas, 
cirurgias e transplantes. Além de diagnosticar e tratar o câncer infantil, o GRAACC 
atua no desenvolvimento do ensino e pesquisa. A Volkswagen Financial Services é 
uma das mantenedoras da instituição desde 2011. 



 

 

 
 

 
Serviço 
3ª Corrida e Caminhada GRAACC de Santos 
Data: 9/10/16 (domingo) 
Local: largada e chegada em frente ao Aquário Municipal de Santos, na Ponta da 
Praia. 
Horário: 8h (os participantes devem chegar à concentração às 7h) 
Percursos: corrida de 10k m e caminhada de 3 km 
Inscrição: gratuita 
Informações: www.graacc.org.br 

 

 
 

 
 

 

______________________________________________________________________________________ 

 A Volkswagen Financial Services é uma unidade de negócios do grupo Volkswagen AG de 
empresas e compreende a Volkswagen Financial Services AG, suas subsidiárias e as empresas de 
serviços financeiros nos Estados Unidos, Canadá, Argentina e Espanha que pertencem diretamente 
ou indiretamente à Volkswagen AG – com a exceção das empresas financeiras das marcas Scania e 
Porsche, e da Porsche Holding Salzburg. As principais áreas de negócio envolvem financiamento, 

http://www.graacc.org.br/


 

 

 
 

leasing, seguros, gerenciamento de frota e ofertas de mobilidade para concessionários e clientes. A 
Volkswagen Financial Services possui um total de 15.182 funcionários ao redor do mundo – 6.513 
deles apenas na Alemanha (dados de 31.12.2015). A Volkswagen Financial Services atingiu 
aproximadamente EUR 157,9 bilhões de ativos totais, um resultado operacional de EUR 1,9 bilhões, 
e um portfólio de aproximadamente 16,6 milhões de contratos ativos. 

A Volkswagen Financial Services Brasil é constituída pelo Banco Volkswagen, Consórcio Nacional 

Volkswagen e Volkswagen Corretora de Seguros. Fundada em 1956, a empresa dispõe de uma 

gama de produtos para facilitar o acesso a veículos de passeio, comerciais, caminhões e ônibus 

Volkswagen e MAN Latin America, automóveis Audi e motocicletas Ducati. A Volkswagen Financial 

Services conta com sete regionais distribuídas pelo Brasil. No total, atende mais de 700 

concessionários das marcas. A instituição possui uma base de mais de 900 mil clientes ativos no 

Brasil. Para informações adicionais acesse: www.bancovw.com.br / www.facebook.com/vwfsbrasil/ 

twitter.com/vwfsbrasil 
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