
                                                                                   
SUGESTÃO DE PAUTA 

Desafio de Corridas e Caminhada Sesc/Fenadoce recebe inscrições 

até dia 25 

 
O desafio deve ser realizado de forma individual por cada participante que poderá escolher o seu 

trajeto e data 

 

Imagem: https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZP2beXZjhTOkVNdmx0DK35DNJinIJNPdmO7  

 

Estimulando a saúde e o bem-estar da população, a organização da Feira Nacional do Doce 

(Fenadoce) garantiu o apoio ao Desafio de Corridas e Caminhada Sesc/Fenadoce, que 

acontecerá de 26 de maio a 13 de junho. As inscrições estão abertas até o dia 25 deste 

mês de acordo com o percurso escolhido: 3km, 5km, 10km ou 21km. Os participantes ainda 

terão a chance de ganhar um kit conforme a sua classificação. 

 

As inscrições podem ser feitas na modalidade Corrida ou Caminhada nas quatro 

quilometragens disponíveis. Durante o trajeto, os participantes terão liberdade para escolher 

sua rota e horário, observando que se deve evitar grupos ou aglomerações e há também a 

obrigatoriedade do uso de máscaras nos locais determinados de acordo com a legislação 

em vigor. "A Fenadoce sabe da importância de se envolver na vida da população o ano 

todo, não apenas no período da feira. Queremos estimular os hábitos de vida saudáveis 

através do esporte para pessoas de todas as idades", salienta Oswaldo Gaspar da Fonseca 

Neto, Gestor da CDL Pelotas - entidade responsável pela realização da Fenadoce. 

 

O kit de premiação é composto por uma medalha de participação e boné para os 150 

primeiros, medalha de participação com boné, necessaire e camiseta para os 40 primeiros, 

e um brinde especial para os 10 primeiros colocados nas modalidades. Cada inscrito deverá 

fazer uma captura de tela no seu aplicativo de atividade física para registrar a participação 

ou utilizar um odômetro para confirmar os dados necessários. O regulamento completo e as 

inscrições podem ser feitos online no site http://www.sesc-rs.com.br/esporte/corridas/, pelos 

telefones (53) 32256093 ou (53) 984140302, e ainda no SESC Pelotas situado na Rua 

Gonçalves Chaves, nº 914. 

 

As inscrições custam R$ 15,00 para quem possui o Cartão Sesc/Senac Comércio e 

Serviços ou Empresários, e R$ 2,00 para o público em geral. O Desafio de Corrida e 

Caminhada é promovido pelo SESC Pelotas, Prefeitura Municipal de Pelotas através do 

Departamento de Desporto e Lazer da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, com 

apoio da Fenadoce. 

 

SERVIÇO 

O quê: Desafio de Corrida e Caminhada Sesc/Fenadoce 

Data: 26/05 até 13/06 

Inscrições: Online: http://www.sesc-rs.com.br/esporte/corridas/; Telefone: (53) 32256093 ou 

(53) 984140302; Presencial: SESC Pelotas (Rua Gonçalves Chaves, nº 914). 

https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZP2beXZjhTOkVNdmx0DK35DNJinIJNPdmO7


                                                                                   
Valor: R$ 15,00 para quem possui o Cartão Sesc/Senac Comércio e Serviços ou 

Empresários; R$ 2,00 para o público em geral. 

 

Acompanhe a Fenadoce: 

Site: www.fenadoce.com.br/ 

Instagram: www.instagram.com/fenadoce 

Facebook: www.facebook.com/fenadoce 

 

 
INFORMAÇÕES PARA IMPRENSA 
Tatiane Mizetti (Conrerp/4ª 2820) – 51 9235-8086 
reverso@reversocomunicacao.com.br 
Reverso Comunicação Integrada (Conrerp/4ª PJ116) 
www.reversocomunicacao.com.br 
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