RELATÓRIO CORRIDA DO BEM – APAE MARINGÁ

A proposta da corrida de rua surgiu em 2017 quando uma Instituição religiosa da cidade
pediu apoio financeiro à comunidade Maringaense. Assim, um grupo de pessoas se uniu,
desenvolveram a ideia e colocaram em prática em 2018 a primeira Corrida do Bem de
Maringá. Na ocasião a instituição beneficiada foi o Albergue Santa Luiza de Marillac que
realizou a corrida em março/2018 e a segunda beneficiada foi Associação Maringaense
dos Autistas (AMA), com corrida realizada em setembro/2018.
A escolha deste esporte se deu, pois a corrida de rua é uma modalidade que cresce em
todo país, somando adeptos a cada dia e tornando-se uma das mais praticadas em todo
Brasil. Esse cenário também se configura na realidade da cidade de Maringá, visto que o
aumento crescente de grupos de corrida, de acessórios desportivos, clubes de corridas e
outros, vêm se destacando no meio esportivo. Se correr promove qualidade de vida para o
praticante, porque não fazer o bem para o próximo por meio do esporte, promovendo uma
ação social!
Diante do sucesso dos eventos, onde aproximadamente 2.000 atletas, centenas de
voluntários e dezenas de patrocinadores “compraram” a causa, e visto que na primeira
edição foi arrecadado R$ 42.147,50 e na outra, o lucro foi de R$ 51.077,00; buscou-se dar
continuidade e oportunidade a outras instituições; chegando então, a vez da Apae de
Maringá.
Após contatos e reuniões realizados com equipe diretiva da mantenedora e responsáveis
pelo projeto da corrida; definiu-se realizar a Corrida do Bem em prol da Apae de Maringá,
com data em 17 de março de 2019. A partir daí inúmeras reuniões e encontros entre
ambas as partes forem realizadas, a fim de tornar o evento mais uma vez um grande

sucesso. Sendo que a meta proposta foi atingir 2.000 inscritos e conseguir uma
arrecadação líquida em torno de R$ 70.000,00.
Foi criada uma equipe de profissionais e representantes de diversas áreas para apoiarem
o desenvolvimento de todo o evento. Assim, iniciou-se a busca por parceiros do setor
público e privado, para juntos somar forças pela causa, a fim de oferecer benefícios, tanto
para os atletas participantes quanto para a Entidade. Foi constituída, também, uma
Comissão Central de Organização (CCO) com Profissionais de Educação Física, a qual foi
responsável pela organização técnica da prova.

As inscrições foram realizadas por meio do site eucorro.com. Foi contratada uma empresa
para cronometragem da prova e a mesma foi responsável pela distribuição do kit e
manutenção do sistema do chip, sendo acompanhados pela organização do evento. Todos
os resultados de premiação, assim como os resultados dos demais atletas participantes,
foram fixados em edital e emitidos por meio de aplicativos.
A validação da participação foi efetivada mediante o pagamento da inscrição, no valor de
R$ 70,00. Ressaltando que a entrega do Kit, contendo o chip e camiseta, e produtos
doados por patrocinadores, aconteceram durante três dias antes da prova, na Empresa
Alto Giro.

A divulgação do evento ocorreu por meio de parcerias e espaços em mídias e meios de
comunicação tais como: TV, rádio, jornal, site, redes sociais, etc.
Foram disponibilizados espaços para as empresas parceiras do evento, junto à largada e
chegada, bem como em torno do local do evento. Além destes espaços, as logomarcas
das empresas parceiras foram divulgadas em diferentes materiais como: faixas, banners,
folders, sacolas, entre outros.

Quanto à organização no dia do evento; tivemos inúmeros voluntários, muitos funcionários
da instituição Apae, estagiários do curso de educação física, agentes de trânsito do
Semob, equipe do 4° Batalhão da Polícia Militar, equipe do Tiro de Guerra.
Quanto à infraestrutura e apoio:


Postos de hidratação posicionados a cada 2,5 km no percurso.



Ambulâncias e pronto atendimento ficaram disponíveis durante todo o evento, de
modo a garantir a integridade física do participante.



Banheiros químicos.



Tendas para distribuição de medalhas, água, isotônicos, frutas.



Palco para atividades antes da largada e para entrega de premiação.



Mesas e cadeiras para apoio quando necessário.



Placas de marcação do percurso.



Guarda volumes.



Instalação elétrica e de som.



Instalação do painel, tapete e cronometro digital.



Carros: 1 carro madrinha, 1 pick up, 1 van; para apoio geral.



Grades de proteção.



Radio de comunicação.

A Organização da prova premiou as três primeiras colocações de cada categoria, e os
cinco atletas que obtiverem o melhor tempo na categoria geral masculino e feminino com
troféus. E todos os participantes inscritos receberam medalhas de participação.

Pontos relevantes:


02 apoiadores grandes (Itaipu e Copel), que já haviam participado das outras duas
edições da corrida, não aderiram desta vez. Dessa forma, nossa receita ficou
bastante prejudicada, visto que a estimativa a receber girava em torno de 60.000,00.

As justificativas das mesmas, foi de que houve troca de Governo e os novos
diretores não haviam assumido interinamente, bem como o governo se propôs a
fazer inúmeros cortes neste momento.


Outro apoiador (Sanepar), que também havia contribuído em outras edições com o
valor de R$30.000,00, participou com R$5.000,00.



O período para buscar parceiros novos ficou bastante comprometido, pois
estávamos em janeiro e fevereiro, e muitos empresários estavam ausentes de seus
estabelecimentos, ou ainda não estavam dispostos a reorganizar suas contribuições
anuais.



Foi realizada uma estimativa de 2000 atletas participantes, com base nas edições
anteriores, mas tivemos adesão de 1000 pessoas. Sendo assim, as 1000 camisetas
estão sendo comercializadas na Instituição.



Maior visibilidade da Instituição; pois esteve na mídia durante longo período,
apresentando seu trabalho desenvolvido em prol da comunidade Maringaense.



Abertura de novas parcerias com empresas onde cadastro já foi aprovado.



Parceria com novas empresas:
- Prever fez investimento de R$12.000,00 para que o maior número de atletas de
seu estabelecimento pudesse participar.
- Hospital de Maringá, fez inscrição para seus atletas: R$ 2.450,00.
- Hospital Paraná, também fez inscrição para seus atletas: R$ 1.680,00.



Comunidade Maringaense ganhou uma prova importante, além de ter sido a
primeira prova no calendário oficial de corridas de rua.



Grande envolvimento de colaboradores da Instituição durante a organização e o
evento, com empenho e satisfação.



Experiência da Instituição em participar de um evento esportivo de grande porte.



Troféus e medalhas de alta qualidade.



Camisetas que faziam parte do kit do atleta foram de excelente qualidade.



Todo o evento aconteceu de forma bastante tranquila, organizada e sem nenhuma
intercorrência.



Todos os atletas demonstraram satisfação e alegria em participar desta edição da
Corrida do Bem. Satisfação com percurso, organização e premiação.



Atingimos um total de aproximadamente 16.432 pessoas direta e indiretamente com
a realização deste evento.

PARCEIROS DA CORRIDA DO BEM
EMPRESA

SITUAÇÃO

ALTO GIRO

Desconto em 2000 camisetas compradas

UNIFAMMA

50 Estagiários de Educação Física + espaço
programa pinga fogo

SEMOB

Fechamento do transito e apoio no percurso

SICREDI

Redução das Taxas bancárias

GOOD SOY

2000 unidades de salgadinhos para os kits +
produtos para o lançamento

TCCC

Ônibus no dia do evento para apoio aos
voluntários e estagiários

ZACARIAS VEÍCULOS

Uma camionete S10 carro madrinha e outro
veículo para uso durante a semana que
antecede a corrida.

BELIVE

2000 unidades de Muffin p colocar nos kits + 4
cestas de produtos para sorteios no site

AÇAI.COM

100 vouchers de Açai + 40% de desconto para
cada atleta inscrito

UNIMED

2 ambulâncias

SHOPPING AVENIDA CENTER

Local e estrutura para o lançamento da corrida

PRIMOR

150 lanches para voluntários no dia do evento

SPORT FISIO

Fisioterapia para os atletas no dia do evento

BOLICHE PINOS E BOLAS

Cortesias refeição para equipe de
cronometragem e organizadores

INSTITUTO CIDADE CANÇÃO E

1000 isotônicos

COCA - COLA
SECRETARIA MUNICIPAL DE

Empréstimo de Pódio; Troféus e cochos para

ESPORTES

água

UEM

Empréstimo de 100 grades de segurança

MOC TECNOLOGIA

Empréstimo de 6 rádios de transmissão para
dia da corrida

SYNDERMA

Doação 2000 unidades de produtos pós treinos
para os kits.

GRAFICA BOA VENTURA

5.000 flyer

HOTEL CAUÃ

3 diárias

PURITI – COCAMAR

1300 sucos para os kits dos atletas e para
voluntários

PANELA BRASIL

Refeições para cronometragem

SANEPAR MARINGÁ

Doação de 150 caixas de água

SANEPAR PARANÁ

R$5.000,00 patrocínio

AVALIARE

R$300,00 patrocínio

PREVER

R$ 12.000,00 em inscrição

MILLENIUM

R$ 1.000,00 patrocínio

FERRARI ZAGATO

R$ 500,00 patrocínio

PERFECT WAY

R$ 500,00 patrocínio

HOSPITAL MARINGÁ

R$ 2.380,00 em inscrições

F. A COLCHÕES

R$5.000,00 patrocínio

AQFOME

R$ 300,00 patrocínio

PNEUMAR

R$ 1.000,00 patrocínio

ICOM

Divulgação grupos

BERLAN

Descontos tecido camisetas

INSCRIÇÃO SITE........................................... R$ 50.360,75
NA CONTA..................................................... R$ 27.980,00
INSCRIÇÕES EM DINHEIRO........................ R$

9.100,00

TOTAL.............................................................R$ 87.440,75

TABELA DE CUSTO
ITENS

QUANTIDADE

VALOR ESTIMADO

AQUISIÇÃO OU
PARCERIA

TROFÉUS

80 UNID.

Parceria

SESP

MEDALHAS

1.000 UNID

R$ 6.500,00

R$ 6.500,00

LOCAÇÃO DE CARRO

03 DIARIAS

Parceria

Zacarias

CAMISETAS

2.130 UNID

R$ 49.000,00

R$ 49.000,00

SNACKS/BOLINHO

120 CXA

Parceria

Good soy/ belive

GELO

20 SACOS

R$300,00

R$ 300,00

ÁGUA

150 CXA

Parceria

Sanepar

CRONOMETRAGEM

1.000 UNID

R$ 5.690,00

R$ 6.900,00

LOCAÇÃO DE GUARDA
VOLUME

01 UNID

R$ 800,00

R$ 800,00

LOCAÇÃO DE TENDAS

05 UNID

Parceria

Sesp

COMBUSTIVÉL

150 LITROS

R$ 200,00

R$ 200,00

Parceria (4)

Sesp

Aluguel (4)

R$ 300,00

LOCAÇÃO DE
08 UNID
BANHEIROS QUIMICOS

LOCAÇÃO DE
SOM/PALCO/PORTICO

01 UNID

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

SACOLAS PARA KITS

1.000 UNID

R$ 980,00

R$ 980,00

FRUTAS

300 kg

R$ 702,00

R$ 702,00

ISOTONICO

1.000

Parceria

Cidade canção/ coca
cola

LOCAÇÃO DE MESAS

20 UNID.

Parceria

Rede Feminina

LOCAÇÃO DE
CADEIRAS

50 UNID.

Parceria

Rede Feminina

LOCAÇÃO DE GRADE
DE PROTEÇÃO

100 UNID.

Parceria

UEM

LOCAÇÃO DE RADIO DE 06 UNID.
COMUNICAÇÃO

Parceria

MOC

RECIPIENTE PARA
AGUÁ NO PERCURSO

Parceria

SESP

BLACK DROP, FAIXAS E 25 UNID
BANNERS, PLACAS DE
KM

R$ 2.100,00

R$ 2.100,00

FOLDER

5.000 UNID

Parceria

Gráfica Boa Ventura

BUZINA

01 UNID

R$ 23,00

R$ 23,00

Parceria

Hotel Caiuá

10 UNID.

HOSPEDAGEM EQUIPE 02 DIARIAS
CRONOMETRAGEM
ALIMENTAÇÃO DOS
VOLUNTÁRIOS
TOTAL

40 REFEIÇÕES Parceria

R$ 113.980,00

Panela
Brasil
/
Boliche Pinos e Bolas
R$ 69.505,00

RH (Recursos Humano)
PROFISSIONAIS

QUANTIDADE

VALOR ESTIMADO

SITUAÇÃO

Coordenador Geral

01

R$ 4.000,00

R$ 4.000,00

Coordenador Técnico

01

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

Coordenador de Percurso

01

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

Coordenador de inscrição

01

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

Fotografo

03

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

Profissional de mídia

01

R$ 4.000,00

R$ 4.000,00

Inscrições 01

R$ 1.758,27

R$ 1.758,27

R$ 100,00

R$ 100,00

TAXAS:
prefeitura/bombeiro/banco

R$ 2.161,17

R$ 2.161,17

TOTAL

R$ 18.219,44

R$ 18.219,44

TOTAL GASTOS

R$ 132.199,44

R$ 87.724,44

Gatos
(site)

com

Taxas

Seguranças

02

