MANUAL DO ATLETA

A HISTÓRIA DO PROJETO
Desde 2012 o Projeto de Braços Abertos ocorre nas comunidades do Rio de
Janeiro, visando a integração, inclusão e igualdade ao conectar diferentes
grupos sociais em prol de uma cidade sem barreiras. Com 7 anos de história
de 25 etapas realizadas em comunidades como Vidigal, Rocinha, Santa Marta,
Borel, Caju, Manguinhos e Jacarezinho, o Projeto de Braços Abertos promove
transformação através do esporte e da cultura.
Mais de 120 mil atletas e espectadores já participaram do projeto, 6 mil
crianças envolvidas, 3 mil moradores capacitados profissionalmente, 2 mil
staffs locais contratados e mais de 25 mil toneladas de alimentos doados
para as comunidades participantes!
A participação nas corridas para adultos e crianças é gratuita, com inscrição
solidária mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis no ato da
retirada do kit. Todos os alimentos arrecadados são destinados a instituições
locais das comunidades em que o Projeto atua.
Todos os primeiros colocados nas corridas, no feminino e masculino, da
categoria comunidade recebem apoio esportivo. Mais de 15 atletas já foram
adotados pelo programa, recebendo apoio com materiais esportivos e
assessoria para treinos no período de um ano. O programa “Adote um Atleta”
tem como objetivo incentivar a prática esportiva e dar suporte aos atletas das
comunidades.
Com o objetivo de proporcionar novas experiências e oportunidades para a
população das comunidades, o projeto através do programa Staff Local
capacita profissionalmente os moradores de cada comunidade que
possuem interesse em trabalhar no evento.
Já para a criançada, o Projeto tem a Mini Corrida, uma prova de corrida
infantil aberta aos pequenos atletas com idades de 1 a 14 anos, que podem dar
seus primeiros passos rumo ao esporte e à saúde.
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CRONOGRAMA
DOMINGO 21 de Julho
06h00 – 12h00 | Arena aberta
06h00 – 08h00 | Entrega de kits (adulto e kids)
08h30
| Aquecimento no palco com Fly Vagner
09h00
| LARGADA 5K
10h00
| Premiação 5K
11h00
| Início prova KIDS (mini corrida)
12h00
| Foto oficial com as crianças
12h00
| Encerramento oficial Borel de Braços Abertos
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA ENTREGA DE KITS
Data | domingo, 21/07
Horário | 6h às 8h (Não serão entregues kits após 8h)
Local | em frente ao CIEP Doutor Antoine Magarinos Torres Filho –
Rua São Miguel – s/n – Tijuca.
Atenção: Obrigatória a doação de 2kg de alimentos não perecíveis,
exceto fubá e sal.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•
•
•
•

Documento de identificação original com foto;
Comprovante de inscrição (impresso ou no celular);
Atestado médico declarando que o atleta abaixo de 18 anos ou
maior de 50 anos (completos em 31/12 do ano vigente), encontrase em bom estado de saúde e apto a realizar exercícios físicos;
Autorização de retirada por terceiros caso retire o kit de outro
atleta.

Atenção: Os atletas que não apresentarem esta documentação na entrega
de KIT não poderão fazer a retirada de número de peito e chip para
participação da prova.
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MAPA DE PERCURSO
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PREMIAÇÃO
•

Categoria Geral: feminino e masculino
1º lugar: Troféu + tênis Mizuno
2º lugar: Troféu
3º lugar: Troféu

•

Categoria Comunidade: feminino e masculino moradores da comunidade
Borel, Chácara do Céu, Casa Branca e Morro da Cruz
1º lugar: Troféu + premiação do programa “Adote um Atleta”
2º lugar: Troféu
3º lugar: Troféu

•

Mini Corrida: competição simbólica e todas as crianças recebem medalha.

Todos os participantes que completarem a prova recebem medalha e boné.
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FOTOGRAFE ESSA IDEIA
Seja bem criativo, faça o seu registro durante a etapa do Borel e
concorra a uma PREMIAÇÃO ESPECIAL!
Não fique de fora, para participar é fácil:
•

Tire uma foto com o tema “Borel e eu – meu melhor momento
aqui” e poste em seu Instagram (a conta deverá ser “pública”) com
a hashtag #abraçaborel de 21 a 23/07/19 às 23h59.

•

Todas as fotos com a hashtag #abraçaborel estarão
automaticamente participando do concurso.

•

Uma comissão julgadora formada por profissionais do Instituto
XTERRA selecionará as nove melhores fotos, avaliando
originalidade, criatividade e estética. As melhores fotos seguirão
para uma votação final online no Instagram do projeto
(@projeto.debracosabertos) no período de 24 a 26/07/19 até às
16h.

•

As três fotos mais curtidas receberão uma premiação especial.

•

A divulgação do resultado será dia 26/07 às 17h no Instagram do
PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS e no site.
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GRAFITE SEU ESPORTE
Em paralelo as outras atividades, acontece o Grafite seu
Esporte, uma ação que busca a revitalização de muros e
áreas degradadas da comunidade por meio da grafitagem,
requalificando trechos por onde o percurso da corrida
passa e criando uma galeria a céu aberto. Com o auxílio de
um profissional contratado, jovens da comunidade tem a
chance de expressar a sua arte e contribuir para a
valorização da cultura local.
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SINALIZAÇÃO
Preste atenção às placas de sinalização!

ATENÇÃO AO POSICIONAMENTO DAS PLACAS!
Elas podem sofrer alteração.

9

SAÚDE: O SEU BEM MAIS IMPORTANTE!

Atenção!
É muito importante manter-se hidratado e se alimentar corretamente antes,

durante e após a sua prova.

Se por ventura sentir dores, tonturas, mal estar, diminua o ritmo ou, se
necessário, pare imediatamente. O Projeto de Braços Abertos conta com
uma equipe de percurso e médica, com profissionais treinados para este
tipo de situação.
Espere em local de fácil visualização e dentro do percurso que você será
atendido. Lembre-se: sua vida vale mais do que qualquer medalha.
Use protetor solar: Alta incidência de raios UV prejudica a hidratação e
pode afetar tanto o seu desempenho na prova quanto um passeio
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SOBRE O BOREL

Bem vindos ao Borel!
O Morro do Borel é uma comunidade que tem história para
contar quando o assunto é remoção e luta, desde o início, em
1921, quando os moradores foram retirados dos morros do
Castelo e Santo Antônio, no Centro da cidade e levados para
um morro no bairro da Usina. No local, funcionava uma
fábrica de cigarros da Souza Cruz. Os donos eram os irmãos
Borel. Nos anos 50, os moradores da comunidade travaram
lutas históricas para evitar uma nova remoção. Apoiados pelo
advogado Magarinos Torres (que hoje dá nome à escola
pública da comunidade) eles conseguiram ficar. A
comunidade cresceu e atualmente tem quase 20 mil
moradores.
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VOCÊ FAZ PARTE
DESSA HISTÓRIA!

www.projetodebracosabertos.com.br
/projetobracosabertos/

@projeto.debracosabertos

OBRIGADO

