
 

 

PROJETO: 
“CORRIDA CONTRA O CANCER” 

 
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
Unidade hospitalar: Hospital do Câncer. 
Gestora:Iara Alonso 
Coordenador de Campanha: Dr. Alessandro Naldi Ruiz  
Auxiliar na coordenação: Rosana Cristina de Oliveira Machado 
Data da Prova: 15/11/2015.       
Hrs: ás 08:00 manhã 
 
2. JUSTIFICATIVA 

 O presente projeto vem justificar a necessidade de CONSCIENTIZAÇÃO e 
PREVENÇÃO de toda a população e adjacências contra o Câncer de Mama. Em todo 
o mundo, o número de casos de câncer de mama avança mais rápido que a capacidade 
dos governos de financiar os tratamentos. No Brasil, somente em 2014, são esperados 
54 mil novos casos da doença, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). O 
hospital do câncer de Rio Verde Goiás, a mais de  10 anos vem promovendo uma 
caminhada  e corrida em forma de conscientização da população, onde todos são 
convocados a cuidar e protege- se e ao próximo também. Este ano fazendo diferente o 
Hospital do Câncer fará uma corrida com premiação. Para melhor andamento da 
prova o número de inscritos para corrida será limitado, com apenas 500 inscrições, 
premiando os (3) primeiros colocados de cada categoria. 

 
3. OBJETIVOS  
Geral: Sensibilização, Conscientização e Prevenção contra o Câncer de Mama. 
 
Específicos: 

1. Integração da população local e adjacências; 
2. Promover um dia de lazer e prevenção à população; 
3. Incentivar e ampliar circuito regional de corridas. 

 
4. DESENVOLVIMENTO 
A corrida contra o câncer de mama terá seu  percurso de 5km, percurso oficial 

saindo enfrente ao Fórum , terá como trajeto avenida universitária  até o Residencial 
Campos Elíseos , ida e volta. A prova contara com apoio do SMT, Batedores da 
policia Militar e corpo de Bombeiros e colaboradores e uma estrutura especial para 
promover a integração de atletas, convidados e familiares com fisioterapeutas. A 
competição terá classificação geral Masculino  Feminino para categoria individual. 
Cada participante receberá um kit contendo: 1 camiseta, 1 chip e o número de 
inscrição. 
O horário da prova será a partir das : 8:00 manhã 



 

 

 
PROGRAMAÇÃO 
- Entrega de Chip 
- Espaço criança 
- Alongamento 
- Largada 
- Premiação 
 
5. RECURSOS 
Humanos 

 Patrocinadores  
 Colaboradores  
 Equipe organizadora 

Materiais 
 Água  
 Camisetas  
 Números de inscrição  
 Organizador  

 
6. ENTREGA DE KITS 

A retirada dos kits será realizada somente no sábado horário 13h00min até as 
17h00min, no Hospital do Câncer de Rio verde. Atletas de fora de Rio Verde poderão 
retirar o Chip e número de peito até as 08h:00min. O tamanho das camisetas sujeitos 
à disponibilidade no momento da inscrição. 
A retirada de kit poderá ser realizada por terceiros mediante apresentação de 
comprovante de pagamento.  

 
7. CRONOGRAMA 
 Seguem em anexo 
 
8. CATEGORIAS 
 Dividiremos a prova em 18 categorias, para darmos mais chance a todos os atletas da 
região e adjacências. As mesmas serão divididas por ano de nascimento. Segue anexo 
regulamento. 
 
 
9. PREMIAÇÃO 
 Teremos um valor de R$ 5.000,00 onde serão divididos para os 3 ( Três) 
primeiros colocados de cada categoria. 



 

 

 
 10. INSCRIÇÕES 
 Serão realizadas em locais pré – definidos, sendo valor para as categorias: 
infantil (10 a 12 anos) á R$10,00 e Sênior acima de 60 anos R$ 20,00, essas 
inscrições serão realizadas somente no Hospital do Câncer. As demais categorias 
terão valor de R$ 35,00 no Hospital do Câncer de Rio Verde e R$ 40,00 no site da 
sistime devido encargos. 
  
11. REGULAMENTO 
   Segue em anexo. 
 
 
 
ANEXO 1 
 
REGULAMENTO. 
 
1º Circuito Oficial Contra Câncer  
 
 

1. OBJETIVO: 
 

A competição tem como finalidade divulgar a importância da prevenção contra o 
câncer em Rio Verde e adjacências. 

 
2. PROVA: Será realizada no dia 15 de Novembro de 2015 a partir das 8h00. Com 

Largada em frente ao Fórum , terá como trajeto avenida universitária  até o 
Residencial Campos Elíseos e retornando o mesmo caminho. No final da prova 
dará inicio a caminha onde a mesma não necessitará de inscrições, a caminhada 
terá 3 km de percurso. 

 
 
PERCURSO IDADE 
5KM PARA TODOS. 
 
 

3. PARTICIPAÇÃO. 
Poderão participar atletas de ambos os sexos e idades, civis e militares. Os 
menores de 18 anos poderão participar somente com a autorização dos pais ou 
responsáveis. 
 

4. INSCRIÇÃO. 
As inscrições estão abertas. 



 

 

 
Parágrafo único: o critério para classificação por categoria será pelo ano de 
nascimento. 
 

5. PREMIAÇÃO 
Será o valor em moeda real de R$ 5.000.00 divididos da seguinte disposição: 
premiados os 3 ( três) primeiros colocados geral e de cada categoria, masculino 
e feminino. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Para os atletas de 10 a 12 anos a premiação será em valores de: 

 
 
 

 MASCULINO FEMININO 
10 a 12 anos 10 a 12 anos 
13 a 16 anos 13 a 16 anos 
17 a 19 anos 17 a 19 anos 
20 a 29 anos 20 a 29 anos 
30 a 39 anos 30 a 39 anos 
40 a 49 anos Acima de 40 anos 
50 a 59 anos  
60 a 69 anos 
Acima de 70 
 
 

GERAL 
MASCULINO FEMININO 
1º  Medalha   R$ 400.00 1º  Medalha  R$ 400.00 
2º Medalha     R$ 300,00 2º Medalha     R$ 300,00 
3º Medalha     R$ 200,00 3º Medalha     R$ 200,00 

FAIXAS ETARIAS  
 MASCULINO FEMININO 
1º  Medalha   R$ 75,00 Medalha R$ 75,00 
2º Medalha R$ 55,00 Medalha R$ 55,00 
3º Medalha R$ 35,00 Medalha R$ 35,00 
   



 

 

 
 
 
Parágrafo Único. 
 Os atletas deverão se apresentar em boas condições de saúde e preparados 
fisicamente e mentalmente, pois a organização não se responsabilizará por acidentes 
que por ventura vierem a acontecer antes, durante ou após a prova, prestando apenas 
os primeiros socorros. Haverá apoio do corpo de bombeiros, policia Militar e S.M.T. 
no local da prova. 
 
 

6. REALIZAÇÃO. 
 

 Hospital do Câncer de Rio Verde.          
       

ESPECIAL  CADEIRANTE 
 MASCULINO FEMININO 
1º  Medalha  R$ 75,00 Medalha   R$ 75,00 
2º Medalha R$ 55,00 Medalha R$ 55,00 
3º Medalha R$ 35,00 Medalha R$ 35,00 

ESPECIAL  VISUAL 
 MASCULINO FEMININO 
1º Medalha    R$ 75,00 Medalha   R$ 75,00 
2º Medalha R$ 55,00 Medalha R$ 55,00 
3º Medalha R$ 35,00 Medalha R$ 35,00 

ESPECIAL  MENTAL, MEMBROS SUPERIORES, MEBROS INFERIORES 
 MASCULINO FEMININO 
1º Medalha    R$ 75,00 Medalha    R$ 75,00 
2º Medalha R$ 55,00 Medalha R$ 55,00 
3º Medalha R$ 35,00 Medalha R$ 35,00 


