6ª edição da Corrida do Rock terá largada e show de
Nasi, do Ira!, no Shopping Nações
Evento no dia 26 de novembro espera 8 mil pessoas
Mais um grande evento escolheu o Shopping Nações Limeira como seu espaço. Depois
de Limeira Patchwork, ALJoias e Limeira Artesanatos, entre outros, agora é a vez da
Corrida do Rock invadir o centro comercial. Marcada para o dia 26 de novembro, a
competição, promovida por Scuderia Sport, Maverick e Moving, espera reunir 8 mil
pessoas, sendo 3 mil inscritos para a prova e mais 5 mil acompanhando e torcendo.
Como já é tradição, a corrida vai unir o esporte com o rock’n’roll, tendo como atração
principal Nasi e Banda.
A largada da 6ª Corrida do Rock está marcada para as 8h, mas as atividades serão
iniciadas já às 6h, com a entrega dos kits aos competidores. Os primeiros acordes de
guitarra serão ouvidos às 6h30, quando começa a apresentação da banda Barbas,
animando o café da manhã. Às 9h30, acontece a premiação, com medalha finisher para
todos que completarem a prova, além de troféus para os vencedores de cada categoria.
O encerramento terá nada menos que o cantor Nasi, vocalista do Ira!, que se
apresentará com a banda que o acompanha em sua carreira solo. No repertório, grandes
sucessos do Ira! e o rock com muitas pitadas de blues que marca os projetos paralelos
de Nasi.
Na última edição, a Corrida do Rock atraiu, segundo os organizadores, atletas oriundos
de 102 cidades de seis Estados. Neste ano, contando com toda a estrutura do Shopping
Nações, que inclui arena climatizada, sanitários, área de alimentação e estacionamento
amplo e gratuito, a expectativa é de que o evento receba pessoas de ainda mais cidades.
As inscrições para a Corrida do Rock devem ser efetuadas pelo site
www.corridadorock.com.br. O Shopping Nações fica na Rodovia Deputado Laércio Corte
(Limeira-Piracicaba), 4.500.

