
Caro atleta 
  
Informamos que a CORRIDAS PELA VIDA - ETAPA USP programada para o próximo 
domingo (20/08/2017) FOI ADIADA. 
  
O CIRCUITO FAIR PLAY DE CORRIDAS DE RUA - CORRIDAS PELA VIDA, além de 
incentivar o esporte entre amadores que buscam na corrida e caminhada mais 
qualidade de vida, tem como objetivo ARRECADAR RECURSOS FINANCEIROS 
para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO através do repasse de 
parte do valor das inscrições para a SANTA CASA. Portanto, trata-se de um evento 
BENEFICENTE. 
  
Além de ser BENEFICENTE, os valores das inscrições são de baixo custo para a 
maioria dos atletas: a grande maioria dos inscritos se inscreveram como DOADORES 
DE SANGUE (R$ 50,00), IDOSOS (R$ 50,00), ESTUDANTES (R$ 50,00) e CARTÃO 
FIDELIDADE (R$ 40,00). A minoria se inscreveram pelo preço cheio das inscrições 
(R$ 100,00) ou pelo preço promocional para o público geral (R$ 65,00). 
  
Esses fatores somados (corrida beneficente com repasse de parte do valor das 
inscrições e baixo custo dessas inscrições) não permitiram que algumas exigências da 
USP para a realização da CORRIDAS PELA VIDA dentro do CAMPUS DA USP 
pudessem ser cumpridas. 
  
Ao sermos informados pela direção da USP que o evento não 
seria autorizado (apesar de até a data de ontem (16/08/2017) constar no 
CALENDÁRIO OFICIAL DA USP), procuramos a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
PAULO e ficou acertado o apoio da PREFEITURA REGIONAL DO BUTANTÃ onde 
o Senhor Prefeito Regional PAULO VITOR SAPIENZA declarou ser "compromisso 
do prefeito a realização da CORRIDAS PELA VIDA - ETAPA USP por ter o evento 
como principal objetivo ajudar a Santa Casa de São Paulo". 
  
Dessa forma, informamos que a partir do dia 23/08/2017 (quarta-feira), informaremos o 
novo local e data do evento. Porém, já podemos informar que a CORRIDAS PELA 
VIDA - ETAPA USP será nas imediações da USP, provavelmente com largada e 
chegada na Avenida Politécnica e passará a se chamar CORRIDAS PELA VIDA - 
ETAPA SÃO PAULO. Essa definição depende de uma reunião entre os 
representantes da CET, Prefeitura Regional do Butantã e Brasil Sports que 
acontecerá nos próximos dias. 
  
A ENTREGA DE KIT´S PROGRAMADA PARA O DIA 19/08/2017 NA CENTAURO 
DO SHOPPING WEST PLAZA ESTÁ CANCELADA. Após a definição da nova data 
e local da corrida, informaremos a nova data para a retirada dos KITs que já 
estão prontos e preparados para serem distribuídos. 
  
Mais uma vez, agradecemos a compreensão de todos os atletas inscritos e nossos 
colaboradores. Pedimos desculpas pelos transtornos causado por esse adiamento. 
  
Nos colocamos a disposição para esclarecer eventuais dúvidas através dos seguintes 
canais: e-mail: sac@corridaspelavida.com.br; fone fixo: 11 2276-6182 (das 10h às 
16h); whatsapp: 11 96382-8086 (das 10h às 16h). 
  
Atenciosamente 
  
Marcio Borges 
BRASIL SPORTS 
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