
 
São José – SC, 21/09/2015. 

 

Circular no 029/2015 
Ref.: SESI Corrida do Bem – 2ª Etapa São José-SC 
  

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 

Engajados em incentivar a prática esportiva e solidária, estamos junto com o SESI/SC na ação: 
“Corridas do Bem”, que conta com as modalidades de corrida e caminhada, sendo que parte do valor das 
inscrições será doada para os Projetos Sociais da Arquidiocese de Florianópolis. 

 

A 2ª etapa do evento será no dia 04/10/2015 (domingo), às 8 horas, na Beira Mar de São José-SC. 
   As inscrições para a corrida e para a caminhada poderão ser feitas até o dia 27/09/2015, via site do 
SESI: http://goo.gl/GuFcxB 
 

Somente para a caminhada as inscrições também poderão ser feitas no Colégio Paulo Freire, até o dia 
28/09/2015, pessoalmente (inclusive para famílias que não são do Colégio) ou via preenchimento da ficha 
abaixo, que também poderá ser impressa via nosso blog: http://goo.gl/4b6Yeb 

O valor da inscrição para a caminhada é de R$ 30,00 (trinta reais) e dá direito à camiseta alusiva ao 

evento. As crianças não necessitarão de inscrição e poderão participar com traje de livre escolha. 

Venha participar conosco! 
 

                  A Direção 

------- Favor preencher conforme abaixo e devolver até o dia 28/09/2015 (segunda-feira) -------- 

Eu ________________________________________________________________, responsável pelo(a) 

educando(a) _________________________________________________________________, da turma 

________Ano/Série, período: (     ) matutino  (    ) vespertino 

(    ) SOLICITO (    ) NÃO SOLICITO 

a inscrição do(s) adulto(s) abaixo listados, no evento Corrida do Bem – 2ª Etapa – São José-SC,  conforme 

circular no 029/2015. Para tanto estou enviando o valor de R$ 30,00 (trinta reais), por inscrição. 

Nome:................................................................................................................................................................  

Nascimento ....../....../...... RG:.............................................................. CPF .................................................... 
 

Tamanho(s) camiseta(s): (    ) P – quantidade: ........  (    ) M – quantidade: ........  (    ) G – quantidade: ........   
 

Nome:................................................................................................................................................................  

Nascimento ....../....../...... RG:.............................................................. CPF .................................................... 
 

Tamanho(s) camiseta(s): (    ) P – quantidade: ........  (    ) M – quantidade: ........  (    ) G – quantidade: ........   

OBS.: Caso haja interesse em mais inscrições, inscrever no verso, com os mesmos dados desta ficha. 

 

Estou(estamos) ciente(s) e concordo(amos) com o termo de reponsabilidade e com o regulamento do 

Evento, publicado no site do SESI-SC: http://goo.gl/GuFcxB, bem como de que:  

§ 2º - A inscrição é de caráter intransferível e não serão devolvidos os valores relativos à taxa de inscrição. 
 

                                                               São José, _____/ 09 / 2015. 

______________________________________________________________________________ 
Assinaturas dos(as) inscritos(as) 
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