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Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação 
 
 
 

Sindijudiciário promove corrida e caminhada 
em Camburi 

 
O Sindicato promove, no próximo dia 24 de maio, na Orla de Camburi, a primeira 

corrida de rua e caminhada solidária SindijudiciárioES em Movimento. As 

inscrições, que podem ser feitas pelo site www.sapes.es, vão até o dia 15 de 

maio, mas podem se encerrar antes se o número de inscritos atingir a 800 vagas. 

O percurso será de 5 km, para a corrida, e de 3 km, para a caminhada. 

  

Serão disponibilizadas 500 inscrições para o público em geral e 300 para os 

servidores sindicalizados. O Sindijudiciário pagará a taxa de inscrição dos 

servidores sindicalizados, que, em contrapartida, doarão 3 quilos de alimentos 

não perecíveis. No ato da inscrição, o servidor deve ficar atento: a um campo para 

marcar que ele é sindicalizado, para não gerar o boleto de pagamento. Dos 

demais corredores, será cobrada uma taxa de R$ 35,00. Atletas acima de 60 anos 

(masculino), de 55 anos (feminino) e para-atletas pagam apenas 50% dessa taxa.  

 

Os corredores terão direito a um kit que conterá uma camiseta de poliamida 

alusiva à prova, uma viseira, um squizer (garrafinha), chip de uso único para 

apuração da prova (descartável), alfinetes e a numeração do atleta (que em 

hipótese alguma poderá sofrer alterações e deverá ser afixada na parte da frente 

da camiseta). E ainda frutas e água para a chegada dos participantes. 

 

Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha de 

participação. Os primeiros colocados receberão também premiação em dinheiro, 

que vai de R$ 500,00, para o primeiro colocado, a R$ 100,00, para o quinto.  Na 

categoria dos servidores sindicalizados, a premiação varia de R$ 300,00, para o 

primeiro colocado, a R$ 100,00, para o quinto lugar.  

http://www.sapes.es/


 

A organização técnica da corrida e caminhada será da Sociedade Atlética 

Papaléguas do Espírito Santo (Sapes).  

 

Sindijudiciário em Movimento, Primeira Corrida e Caminha Solidária 

Dia 24 de maio 

Largada às 8h, na Orla de Camburi 

Percurso 5 km – Corrida 

Percurso 3 km - Caminhada 

 

Categorias 

 Geral e Servidor sindicalizado pelo Sindijudiciário – ES 

 Para-atletas 

 Faixa etária masculino: 18/19, 20/24, 25/29, 30/34, 35/39, 40/44, 45/49, 

50/54, 55/59, 60/64, 65/69, 70/74 e 75 em diante 

 Faixa etária feminino: 18/19, 20/24, 25/29, 30/34, 35/39, 40/44, 45/49, 

50/54, 55/59, 60/64, 65/69 e 70 anos em diante 

 

Obs.: Para definição das categorias, será considerada a idade completada até 31 

de dezembro de 2015. 
 

A DIRETORIA 


