
 
 

  

 

Caminhada do MEIO AMBIENTE 2019 

Realização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico.  

 

                         REGULAMENTO - CAMINHADA 

 

01- JUSTIFICATIVA 

O evento acima faz parte da semana do Meio Ambiente. São atividades físicas, p/ proporcionar a 

comunidade local elementos de saúde, bem-estar e interação social através da prática esportiva.  

02 – OBJETIVOS: 

- Integrar e incentivar as comunidades de Barcarena através de atividades esportivas. 

- Difundir a prática esportiva nas comunidades como forma de adquirir uma melhor qualidade  

  de vida, saúde e paz. 

- Semear a cultura da sustentabilidade e preservação do meio ambiente aos participantes.   

 

03- DATA,  HORÁRIO E LOCAL: 

09 de Junho de 2019 (dom) às 6:00 horas, largando Na TRAVESSA SÃO FRANCISCO, entre Rua 

Olímpio Rodrigues e Rua Raimundo Dias. NA PRAÇA DA BÍBLIA.  

 

04- INSCRIÇÕES: 

* Preferencialmente no site http://www.esportecorrida.com.br/ 

 

05- PERÍODO DE INSCRIÇÕES E HORÁRIOS: 

Enquanto houverem vagas;  

No site http://www.esportecorrida.com.br/ de 10/05/2019 à 04/06/2019 
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06- TAXA DE INSCRIÇÃO :   

Corrida 6km Inscrição Sustentável  

R$ 5,00 + taxa do site + 5 garrafas pet ou 15 latinhas 

 

Corrida 6km inscrição Normal 

R$ 15,00 + Taxa do site. 

 

Caminhada 3km inscrição Sustentável  

R$ 5,00 + taxa do site + 5 garrafas pet ou 15 latinhas 

 

Caminhada 3km inscrição normal 

R$ 15,00 + Taxa do site. 

 

Corrida/Caminhada Gratuidades  

60+ e PCDs 

5 garrafas pet ou 15 latinhas 

 

Taxa do site R$ 5,00 

 

Obs 1 : Os participantes serão responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na             

Inscrição. 

Obs 2 : No ato de inscrição , após tomar conhecimento do regulamento o atleta, conhecedor de seu 

estado de saúde e de sua aptidão física para participar do evento, assume total responsabilidade 

por sua participação de acordo com o “TERMO DE RESPONSABILIDADE”, parte integrante do 

Regulamento. 

Obs 3 : Para inscrições Sustentáveis, o material reciclável deverá ser entregue na retirada do kit.  

  

 

 

 

 



 
 

  

 

07-  ENTREGA DE CREDENCIAIS E KITS 

       A entrega de credenciais e kits será realizada no dia 08 de Junho/2019, Centro de Exposição 

Cultural Maria Siqueira dos Santos Dias, na rua Quinze de Novembro, entre a trav. Santo Antônio 

e a Av. Governador Magalhães Barata, nos seguintes horários: 9 às 12 horas e das 14 às 18h. 

O atleta individualmente será responsável pela coleta de seu kit de Competição, 
salvo quando autorizar por escrito e com cópia da Carteira de Identidade, a retirada mesmo 
por terceiros;  

O Kit só será entregue nos horários pré-estabelecidos, mediante apresentação de 

documento de identidade com foto.        

Os atletas da corrida receberão um kit contendo: 

     *** 01(uma) camisa da corrida  

 

11- PREMIAÇÕES 

11.1 - Para todos os participantes da caminhada que concluírem o trajeto na sua totalidade 

receberão no ato da chegada uma medalha de finisher.  Será entregue uma medalha por atleta.  

 

12 – PERCURSO:  

Caminhada 3 km  

 

13- LARGADA –  

09 de Junho de 2019 (dom) às 6:00 horas, largando Na TRAVESSA SÃO FRANCISCO, entre Rua 

Olímpio Rodrigues e Rua Raimundo Dias. NA PRAÇA DA BÍBLIA. 

 

14- CHEGADA - No mesmo local da largada. 

 

15 – INSTRUÇÕES 

Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância, e segurança por todo o 

percurso da prova, que serão garantidas pelos órgãos públicos competentes. 

 

Ao longo de percurso de 3km haverá quatro postos de controle e orientação, e dois postos 

de hidratação, com água em recipientes plásticos destinados aos participantes.  

 

Todos os atletas que completarem a prova e estiverem devidamente inscritos receberão 

medalhas de participação.  



 
 

  

 

Os atletas deverão estar no local de prova com, no mínimo meia hora de antecedência. 

(5:30h) 

 

A Comissão organizadora não tem responsabilidade sobre os objetos dos participantes. 

 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

 

19 -INFORMAÇÕES: 

Gilson Júnior - SEMADE - 91 988336810 

Michel Kozak 91- 988143888/ michel@equinocios.com.br 

Sidnei Gonzaga – 91-98481-0386 

 

 

20- COMISSÃO ORGANIZADORA.  

 

9.1 Coordenação geral da Corrida: SEMADE – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Econômico e Prefeitura de Barcarena.  

9.2 Cronometragem: Norte Cronometragem. 

9.3 Coordenação Técnica: Michel Kozak, Sidnei Gonzaga Professor e Eiji Jr.   
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