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O Projeto busca incentivar as práticas desportivas e agregar
informações como: melhoria da saúde, qualidade de vida,
desenvolvimento sustentável do meio ambiente através do
esporte, promover Corrida e também caminhada (5km)
incentivando assim a atividade física.

Período de Execução: 2 dias

1 para montagem e 1 para realização do evento

Duração do Evento: 6 horas (6h – 12h)

Público-Alvo: Homens e Mulheres maiores de 18 anos

Projeto previsto para 5 Etapas de Corrida e Caminhada



O projeto se preocupa em estimular o desenvolvimento
de hábitos saudáveis relacionados à prática de atividade
física em especial ao pedestrianismo com a
conscientização dos seus benefícios e consequentemente
a melhoria e aprimoramento da qualidade de vida e
saúde, principalmente às pessoas de baixa renda cujo
acesso às informações sobre alimentação, saúde e
esporte são bastante restritas. Promove assim a inclusão
social.

Além disso as inscrições para participar do projeto são
gratuitas com o objetivo de incentivar a prática esportiva
e atividade física em todas as classes sociais. Neste caso
os benefícios da Lei de Incentivo ao Esporte são
fundamentais para a realização do projeto.



Um dos grandes diferenciais é o Espaço Saúde, tenda dedicada
exclusivamente para Avaliação Física, Medição da Pressão Arterial e
Glicemia, tudo de forma gratuita. Além das aulas de aquecimento e
zumba durante o evento.

Tenda de Aferição de Pressão Arterial e Glicemia ( 1 tenda com 2
profissionais especializados)

Tenda de avaliação física com a balança de bioimpedância (1 tenda
com 5 profissionais)

Aula de aquecimento e ginástica (pré- corrida)

Aula de Zumba (pós-corrida)



Bandeirolas;

Locução durante todo o evento;

Faixas de identificação de Km;

Banners de Gradil;

Pórtico de Largada/Chegada;

Cartazes de divulgação;

5 Tendas 5x5m;

Palco Coberto/ Saia de Palco;

2 Ambulâncias;

Seguro do Evento;

Material de sinalização e 
segurança na prova;

10 banheiros químicos + 1 
banheiro químico (PCD);

Backdrop de Fotos e Palco;

3 Pontos de Hidratação;

Kit Atleta Pré-Prova: Camiseta

Kit Atleta Pós-Prova: Medalha; 
Fruta; Água; Barra de Cereal.



Contrapartida ao Incentivador: Aplicação do logo do

incentivador em todo material de comunicação e produção de

arena nas cotas patrocinadas;

Abrangência : Indicação do Incentivador nas seguintes

cotas:

Cota Patrocínio Exclusivo 500km de Campinas 100% do Valor de
Investimento (Projeto Total);

Cota Patrocínio Parcial 300km de Campinas 80% do Valor de
Investimento (Projeto Total);

Cota Patrocínio da Etapa Integral 300km de Campinas 100% do Valor
de Investimento da Etapa;

Possibilidade de Sampling e Ativação de Arena;



A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a qual contém o conjunto de
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), consiste em uma agenda
mundial, acordada pelos 193 Estados-membros da ONU, estabelecida durante a
Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo de
erradicar a pobreza e pôr o mundo em um caminho sustentável.

Este projeto contribui diretamente para os seguintes ODS:





Beneficiários Diretos: 1.300 participantes por etapa
Saldo a Captar R$ 757.467,41

Valor Total do Projeto

R$ 1.057.467,41
Valor Por Etapa

R$ 211.493,48
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