
Shopping Nações Limeira dá a largada para a 
Corrida Natal Run Solidário; inscrições abertas 

 

Prova acontecerá em 13 de dezembro, com 3 opções de percurso 

Com largada do estacionamento do Shopping Nações, a Corrida Natal Run Solidário, 
realizada pelo Jornal de Limeira e organizada pela Chelso Sports & Business, já está com 
inscrições abertas. A prova acontecerá no dia 13 de dezembro, a partir das 17h, e terá 
percursos de 3, 5 e 10 quilômetros de corrida. As inscrições devem ser feitas no site 
www.natalrun.com.br.  

Os participantes serão divididos por faixas etárias, entre 16 anos e 70 anos ou mais, nas 
categorias masculina e feminina. Para animar o aquecimento, às 16h, haverá show de dança 
do Estúdio Renata Cavinato, de Limeira. No encerramento, a atração será a dupla sertaneja 
Eduardo & Rafael. Para as crianças se divertirem enquanto os pais correm, haverá o 
Espaço Kids, com monitores e brinquedos. 

Todos os participantes terão direito a um kit composto por toca do Papai Noel, camiseta 
especial e materiais para o bem-estar dos atletas. Para retirar, é obrigatória a apresentação 
de um documento com foto, do protocolo de inscrição e a doação de uma lata de leite em 
pó. O leite será doado ao Ceprosom, que fará encaminhamento para uma entidade que 
atende crianças. 

Serão entregues troféus aos atletas que disputarem os 5 e 10 quilômetros (do 1º ao 5º lugar 
na Geral Masculino e Feminino) e medalhões para os três primeiros colocados nas faixas 
etárias dos 10 quilômetros. A distância de 3 quilômetros é participativa, sem direito a 
prêmios. Todos que cruzarem a linha de chegada ganharão uma medalha de participação e 
terão água e frutas no último posto de hidratação. 

O Shopping Nações Limeira fica na Rodovia Deputado Laércio Corte (Limeira-Piracicaba), 
4.500. O funcionamento é de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados 
das 12h às 22h. Mais informações pelo telefone (19) 3449-4400 ou no site 
www.shoppingnacoeslimeira.com.br.  

 

http://www.natalrun.com.br/
http://www.shoppingnacoeslimeira.com.br/

