
 
VEM AÍ! 3º MEGA TREINO SOLIDÁRIO TRIO RIBEIRÃO 

 
 

 

 

 

 

Data: 01 de Dezembro de 2019 - 08h  
Local Largada: Trio Ribeirão - Av. Presidente Vargas, 

1265 
Inscrições: Será realizada a partir das 18h do 
12/10/2019 até às 18h do 30/10/2019 ou enquanto durar 
as inscrições*. 
Valor de R$25,00 + 01 brinquedo. 
*Serão disponibilizadas 220 inscrições. 
 

As inscrições devem ser realizadas pelo Whatsapp 
pelo número: 
(16) 98146-9160 Joílson 
OBS.: O pagamento somente deverá ser realizado 
após a confirmação de recebimento da inscrição 
por parte da organização. 
 

OBS.: Para realizar a inscrição deverá ser enviado os 
seguintes dados: 
Nome completo RG 
Nº camiseta com modelo e tamanho (P, M, G, 
NORMAL, BABY LOOK, REGATA OU REGATA 
NADADOR), 
E-mail, 
Telefone para contato 

Não será aceito inscrições que esteja faltando 
alguma das informações acima. 
 

Kit: Camiseta, squeeze, medalha, pulseira para 
identificação. 
 

Entrega de Kits: Dia 30/11/19 das 09h ás 14h, 
local a definir. 
 

Patrocinadores: Mafra & Salgado, Resco      

Consultoria, WCA-Tecnologia, Individualtech,      
Hi-Service, Vallecon, Serta Terceirização, Portal 
dos Condomínios, Posto Monte Carlo, Power Fruit, 
Franca e Conserva Pintura, Sucos Spres e Clínica + 
 

Apoiadores: Massoterapeutas: Maria Angélica e 

Cynthia, Drogasil, 3Partners. 
 

Foto: Marcão das Corridas. 
  

Dj: Rodrigo 
 

Estacionamento: Preço único de R$ 5,00 durante 

todo o evento mediante o carimbo do organizador. 

 

Programação: 
• 7h Concentração 
• 7:40h Aquecimento 
• 8h Largada 
• 8:40h Liberação da mesa de frutas 
• 10h Encerramento 
• Após a corrida haverá massagens com as 
massoterapeutas Cynthia, Maria Angélica, e 

também haverá a equipe da Drogasil aferindo 
pressão até o final do evento. 
• Sorteio de brindes. 

Realização: Trio Ribeirão 
Organização: Joílson Nunes 

REGULAMENTO 
• Por se tratar de um treino não haverá o 
fechamento das ruas, solicitamos que seja 

respeitado o espaço dos veículos, utilizando apenas 

as calçadas. 

• O percurso será de 6km para corrida e 3,5km 
para caminhada. 

• Haverá 02 pontos para hidratação, 
localizados no km 2 e km 4. 

• O pagamento deverá ser realizado mediante 
á depósito bancário e ou pessoalmente no 

Condomínio, em caso de deposito, o comprovante 
deverá ser enviado no Whatsapp do organizador, 
contendo nome completo. 

• Não será contabilizado como inscrições 
depósitos efetuados sem a aprovação dos 

organizadores e ou fora do prazo estipulado pelo 

organizador. 

• As inscrições devem ser realizadas apenas no 
número informado no inicio da divulgação. 

• Não haverá troca dos tamanhos das 
camisetas após a confirmação da inscrição e ou na 
data de entrega do Kit. 

• O deposito deverá ser realizado em no 
máximo 5 dias após a confirmação da inscrição pelo 

organizador, após está data a inscrição será 
cancelada automaticamente sem prévio aviso. 

• O pagamento deverá ser realizado junto ao 
Banco Santander Ag. 3742 C/C 01.004300-2 em 

nome de JOILSON NUNES DOS SANTOS,  

CPF 087.512.018-01. 
• Os brinquedos deveram ser entregues na 
retirada do Kit. 

                                                                    Patrocinadores: 
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TECNO LO GIA 


