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Inscrições para a Corrida SESI do Trabalhador
em São Luís encerram dia 19 de abril
Competição ganhou novo percurso e faz parte da programação da Festa SESI do
Trabalhador, promovida pelo Sistema Indústria, por meio do SESI e ocorre no dia 1º
de maio. As vagas são limitadas.
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Corrida do SESI acontece no dia 1 de
maio com novo percurso em 2018

SÃO LUÍS – Continuam abertas até a próxima quinta, 19
de abril, em São Luís, as inscrições para a Corrida SESI
do Trabalhador 2018. A competição faz parte da
programação da Festa SESI do Trabalhador, promovida
pela indústria, por meio do Serviço Social da Indústria
(SESI), no dia 1º de maio, que ainda inclui torneios
esportivos, atividades culturais e de promoção da saúde.
A ação, além de comemorar o dia do trabalho, estimula a
prática de atividade física e a solidariedade, promovendo
hábitos saudáveis. A corrida é destinada a industriários,
dependentes e comunidade.

NOVO ITINERÁRIO – A edição 2018 da corrida será realizada nas distâncias de 5 km e 10 km,
com saída da Unidade de Promoção da Saúde SESI Araçagi, mas ganhou um novo percurso.
Atendendo a uma solicitação dos próprios corredores, o SESI resolveu alterar o itinerário da
corrida, que agora será no sentido Araçagi-Raposa. A mudança também levou em
consideração a boa sinalização e estado de conservação da Rodovia MA-203.
Os interessados ainda podem se inscrever pelo site da FIEMA – www.fiema.org.br, clicando no
banner da competição e escolhendo uma das categorias: Indústria, Comunidade Geral, Idoso,
Pessoa com Deficiência Visual, Pessoa com Deficiência Intelectual e Pessoa com Deficiência
Cadeirante. Além da premiação em dinheiro para os primeiros colocados (abaixo), todos os
atletas que completarem a Corrida SESI do Trabalhador 2018 receberão medalha de
participação e a empresa industrial que apresentar maior número de trabalhadores inscritos
receberá troféu.
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As taxas para pagamento foram estabelecidas de acordo
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com as categorias, sendo R$ 25,00 (vinte e cinco reais)
para industriários, R$ 50,00 (cinquenta reais) para a
comunidade e R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para Idoso. A
Categoria Pessoa com Deficiência é isenta de
pagamento. O atleta poderá gerar o boleto no próprio site
de inscrição.

No site também está disponível o regulamento completo
da corrida, com todas as informações pertinentes à
competição, do qual o participante deverá inteirar-se
integralmente para garantir sua participação. Para validar
a inscrição, o trabalhador atleta deverá apresentar, no ato do recebimento do KIT de
participação, o recibo de pagamento do valor da inscrição, além da documentação exigida no
regulamento.
Corrida do SESI tem novo percurso em
2018

ENTREGA DE KITS - A entrega do KIT do corredor ocorrerá na sede da Unidade de Promoção
da Saúde SESI Araçagi, no dia 22 de abril, domingo, das 9h às 17h e nos dias 23, 24 e 25 de
abril, das 8h às 21h. A organização lembra que não serão entregues kits de corrida no dia do
evento e nem após o evento.
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