


 

 

 

 
A Corrida e Caminhada Inclusiva Força no Pé, é um projeto que atenderá a 
demanda das pessoas adeptas ao esporte e dará  também oportunidade aos 
portadores de várias deficiências físicas e intelectuais da região das cidades 
escolhidas. Além disso, crianças a partir de 5 anos poderão participar de um 
circuito de atividades de atletismo. 
O projeto será planejado e executado de maneira profissional e com todos os 
aparatos de um grande evento. 

RESUMO DO PROJETO 
 

Corrida e caminhada de inclusão a ser realizada em 3 cidades do Estado de São 
Paulo, e que beneficia  4.500 pessoas de 5 a 80 anos de idade, incluindo portadores 
de deficiência física e intelectual. 
 

OBJETIVO 



As provas serão realizadas em um domingo e as datas escolhidas de comum 

acordo entre proponente e cidade. 

As cidades também podem ser escolhidas pelos patrocinadores, com o devido 

aval da Prefeitura e respeitando-se os acordos de valores e regras de 

visibilidade da Lei de Incentivo ao Esporte. 

Os pontos de encontro dos locais serão de preferência próximos a um Ginásio 

de esportes ou outro local oferecido pelas Prefeituras. 

DATAS, CIDADES E LOCAIS: 



As inscrições serão feitas através do site www.ongforcanope.com.br 

FORMATO PARA CADA CIDADE: 

PROVAS / PERCURSO 
Corrida 10k 

Caminhada 5k 
Circuito de corrida infantil 

LIMITE DE 1.500 PARTICIPANTES 
Homens 

Mulheres 
Crianças 



KITS DE PARTICIPAÇÃO: 

REGULAMENTO 
Haverá um regulamento técnico de acordo com as regras da Federação Paulista de Atletismo. 
 

Os participantes da Corrida Adulto receberão também um chip para ser colocado no tênis  
de forma a cronometrar seu tempo. 
 

MOCHILA / BAG 
MEDALHA DE  
PARTICIPAÇÃO CAMISETA 

NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO / PEITO 



APOIO E LOGÍSTICA: 

Como já dissemos acima, o evento terá todos os aparatos de uma corrida profissional para 
que os participantes sintam-se em uma delas. Para isso contará com a seguinte 
infraestrutura: 
 
HIDRATAÇÃO E  ALIMENTAÇÃO - Durante toda a corrida haverá postos de água para os 
atletas em locais estratégicos. 
E no final da corrida uma mesa de frutas serão disponibilizada aos atletas para repor 
energia; 
 
SERVIÇOS MÉDICOS - Ficará à disposição do evento uma Ambulância Simples para 
atendimento emergencial simples e remoção e uma ambulância UTI Móvel, com equipe e 
material, para atendimento emergencial e remoção. 
 
SONORIZAÇÃO – Equipamentos de sonorização com potencia para ambiente ao ar livre, 
com microfones sem fio e operador. 
 



APOIO E LOGÍSTICA: 

TEMPO E PONTUAÇÃO  - Contratação de empresa especializada em tecnologia da 
informação para fornecimento de sistema de pontuação, tempo, monitoramento do 
percurso via chip eletrônico e publicação de resultados. 
 
ARENA CENTRAL 
Serão montadas estruturas temporárias de tendas de apoio, palcos com back drop e 
pódium, informações, entrega de água, frutas, pórticos de largada/chegada, gradis de 
delimitação de área entre outros 
 
PREMIAÇÃO 
Medalhas: Para todos os participantes 
Troféus:  Para os 5 primeiros lugares de cada modalidade 



RECURSOS HUMANOS: 

O Diretor da Prova será o responsável pela parte técnica do evento contando com a 

colaboração de cerca de 100 staffs uniformizados além de 2 batedores de moto para dar 

toda a assistência necessária ao bom andamento da competição. 

 

Profissionais especializados da Ong Força no Pé darão  toda a assistência aos portadores 

de necessidades especiais para que eles possam realizar uma ótima corrida. 

 



DIVULGAÇÃO: 

A divulgação do projeto será feita através das seguintes ferramentas: 

Assessoria de Imprensa: Contrataremos empresa de comunicação para divulgar o evento 

através dos veículos de comunicação das cidades, incluindo conteúdos em mídias digitais e 

redes sociais. 

Cartazes:  150 unidades por cidade tamanho A3 em papel couchê 

Flyers:  5.000 unidades por cidade, tamanho A6 em papel couchê. 

Cobertura Fotográfica:  Para registro do evento e colocação nas redes sociais.  

Banners ou Faixas:  Nas cidades (em locais permitidos pela Prefeitura) com logos dos 

realizadores e parceiros. 

 



COMUNICAÇÃO VISUAL: 

Necessária para identificação e orientação aos participantes e promoção do evento, 

parceiros e patrocinadores. 

 

Lonas: Confecção de lonas para back drop 3 x 3 m ( 2 peças por cidade) 

Lonas para gradil / Pórtico: 100 peças por cidade- Tamanho 2,20 x 0,90 para diversos locais 

Banners: 50 peças de 2,00 x 1,00 para comunicação visual para diversos locais. 

 



CONTRAPARTIDA DE MARKETING: 

De acordo com o valor aportado, os patrocinadores poderão ter sua logomarca estampada 
nos seguintes materiais: 
 
 
 

Folder  

Flyer 

Cartazes 

Faixas de divulgação 

Banner no site 

Back drop (2 por cidade) 

Lonas para gradil (100 peças) 

Banners na arena do evento (50 por cidade) 

Uniformes (1.500 camisetas dos atletas e 200 para staff por cidade) 



PUBLICAÇÃO E VALOR: 

Projeto aprovado pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte 

Data de publicação do Diário Oficial: 14/02/2017 

 

Valor aprovado: R$ 662.160,00 

 






