
CORRIDA PEQUENOS INCRÍVEIS REÚNE FAMÍLIAS DE TODA A REGIÃO NO NAÇÕES 

 

Famílias de toda a região estiveram ontem, no Shopping Nações, para participar da primeira 

edição da corrida “Pequenos Incríveis”, promovida pela Recriando e Scuderia Sport. Centenas 

de crianças de 2 a 14 anos se inscreveram para a prova que contou com vários obstáculos em 

um pequeno trecho no estacionamento do Shopping.   

A corrida foi dividida em quatro categorias: de 2 a 4 anos, 5 a 7 anos, 8 a 10 anos e de 11 a 14 

anos. O principal objetivo foi estimular a prática da atividade física e promover integração entre 

pais e filhos. Como não teve caráter competitivo, todos os participantes receberam medalhas 

de participação.  

Um dos obstáculos da corrida foi o trecho na lama. Diferente de outras crianças que não 

passaram pela lama, Artur Muzzi Peixoto, de 9 anos, mergulhou sem medo de se sujar. Ele levou 

a competição a sério e mesmo sabendo que não estava havendo competição, se esforçou para 

chegar em primeiro lugar. “Eu achei bem divertido. Queria que tivesse essa corrida sempre. 

Agora preciso dar um jeito de tirar essa lama senão minha mãe não vai gostar”, disse o garoto 

em direção à ducha que estava disponível a todos os participantes.  

O educador físico Carlos Henrique Salomé levou a filha, Manuela de 5 anos, para a competição 

e esteve o tempo todo ao lado dela estimulando a superação dos obstáculos. “Quero 

parabenizar a organização da corrida e o Shopping Nações por ceder esse espaço. Mais que 

estimular o movimento, a atividade física ajuda a prevenir a obesidade infantil que está tão 

presente nos dias atuais”, afirmou.  

Essa é mais uma prova esportiva que consagra o Shopping Nações como o principal espaço para 

realização de corridas em Limeira. “Esta, voltada para crianças, nos encantou pela proposta de 

incentivar a prática de atividades físicas desde cedo. Sabemos que os estímulos motores são 

fundamentais para o desenvolvimento saudável”, disse Luciana Bragante Nasr, administradora 

do Shopping Nações. 

 


