
11/06/2018 Corrida do Bem leva mais de 3 mil pessoas ao Perini Business Park | Perini Business Park

http://www.perinibusinesspark.com.br/noticias/informativos/corrida-do-bem-leva-mais-de-3-mil-pessoas-ao-perini-business-park/ 1/3

Corrida do Bem leva mais de 3 mil pessoas ao Perini Business
Park

 em Informativos (http://www.perinibusinesspark.com.br/noticias/category/informativos/)  07 de maio de 2018

voltar 

(http://www.perinibusinesspark.com.br/wp-content/uploads/2018/05/entrega-1.jpg)

 

Atentas à proposta de superação, saúde e qualidade de vida, mais de três mil pessoas circularam pelo Perini
Business Park neste domingo (6/5). É que as avenidas do maior condomínio multissetorial da América do Sul
foram o trajeto da etapa Joinville do Circuito Corridas do Bem FarmaSesi 2018. Foram quase 2 mil inscritos;
1.817 adultos disputaram provas de 5 ou 10 quilômetros e 140 crianças superaram seus limites nas corridas de
até 400 metros.

A corredora Alice Santos, 29 anos, participou pela terceira vez da etapa no Perini Business Park. Ela elogia a
organização do evento e con�rma que ao reunir um grupo grande como este, o Sesi incentiva a prática do
exercício, o que  traz inúmeros benefícios para a saúde e bem-estar de todos. “No próximo ano estarei de volta
e incentivarei minhas amigas a me acompanharem”, a�rma.
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Sandro Vigo, Coordenador do Sesi Saúde, comenta que a etapa do Perini é uma das mais seguras do Circuito
Corridas do Bem FarmaSesi, que terá 16 corridas em 2018. Ele valoriza o fato do Condomínio ser um ambiente
privado – o único do Circuito – que é totalmente fechado para o evento. Conta que, além disso, possui um
trajeto plano e disponibiliza uma excelente infraestrutura.

Sandro ainda ressalta o papel social do evento, que doa parte do valor arrecadado com as inscrições para
instituições da cidade sede de cada etapa. Durante a premiação, a Fundação Pró-Rim, de Joinville, recebeu um
cheque de R$14.218,00. “A proposta do evento é praticar o bem, o que dá um signi�cado ainda maior ao
Circuito, seus participantes e parceiros”, �naliza.

Marcelo Hack, presidente do Perini Business Park, valoriza a importância de realizar uma das etapas do Circuito
Corridas do Bem no Condomínio. Ele ressalta a parceria de longa data com o Sesi, que vai inaugurar, nas
próximas semanas, um Restaurante no Perini. “Ao realizar a Corrida do Bem em um ambiente onde a agenda é
quase 100% pro�ssional, temos a oportunidade de reforçar que no Perini é possível conciliar o trabalho com
um ambiente de saúde, lazer e prática esportiva. Acreditamos que essa iniciativa seja um estímulo para que
mais grupos de caminhada e corrida se organizem por aqui”, enfatiza.
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