Aril recebe inscrições para corrida no Shopping Nações

O Shopping Nações é novamente o local escolhido para sediar a Corrida da Aril,
a Associação de Reabilitação Infantil Limeirense. Esta edição, que será realizada
no dia 24 de março, celebra os 56 anos de fundação da entidade.
As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de março pelo site
www.aril.com.br/corrida. A taxa de inscrição é de R$ 79,00 para a corrida e
caminhada e de R$ 50,00 para a Corrida Kids. Idosos e deficientes têm desconto
de 50%.
Todos os atletas receberão kit com camiseta, squeeze personalizada, toalha,
bolsa com alça, número de peito, chip de cronometragem e medalha.
A largada será no estacionamento do Shopping Nações, às 8h. Neste ano,
haverá subdivisões, de 5 e 10 quilômetros, e caminhada de 5 quilômetros.
A Corrida Kids terá 50, 100 e 150 metros.
Todo o valor arrecadado no evento será revertido para a manutenção dos
atendimentos da Aril. “Para o Shopping é uma honra receber a Corrida da Aril
por mais um ano. Celebrar o esporte e reunir pessoas com responsabilidade
social faz deste evento um sucesso”, avalia Luciana Bragante Nasr,
administradora do Nações.
Em 2019, a organização adianta que o clima festivo tomará conta dos
participantes. “Esta edição é especial porque nela vamos comemorar mais um
ano de conquistas e vitórias ao lado de pessoas que acreditam no trabalho sério
realizado pela Aril”, lembra o presidente da entidade, Wanderlei Marcos Vieira.
Neste ano, além do Shopping Nações, os patrocinadores são Plant Defender,
Covabra Supermercados, Roma Brazil, CCS, Atlas Assessoria Contábil, Le Vitta,
Unimed Limeira, Fenacil e I-Domestica.
No dia da corrida, a orientação é para que os participantes cheguem ao Shopping
Nações com uma hora de antecedência. O estacionamento é gratuito,
independente do período que o veículo permanecer no local, e os atletas terão
à disposição toda a estrutura do Shopping. O Nações fica na Rodovia Deputado
Laércio Corte (Limeira-Piracicaba), 4.500. Para mais informações o telefone é
(19) 304-8900, ramal 8906.

