PERGUNTAS FREQUENTES

1- O QUE É INSTITUTO INTERNACIONAL CORRER BEM
O Instituto Internacional Correr Bem (ICB) é uma instituição sem fins econômicos,
presidida pela ex-atleta recordista sul-americana dos 200m rasos juvenil na década de 90
e hoje educadora Profª. Jupira Maurina da Graça Oliveira, que mantém parcerias com os
setores público e privado visando assim criação e desenvolvimento de projetos esportivos
para a inclusão social de todos. Para isso, o ICB reúne uma equipe de especialistas que
atua prioritariamente nas áreas de gestão, terceiro setor e esportes.

2- QUAL O PROPÓSITO DA ENTIDADE
Como o soar da sirene para a largada de uma corrida, nós queremos ser o “Vai!” Que
move pessoas correndo para a vida. No Instituto Internacional Correr Bem-ICB, é o nosso
objetivo dar a todos no planeta uma razão para correr e os meios e as oportunidades para
continuar correndo e nunca parar. Ao longo dos nossos 5 anos, temos crescido a partir de
um clube de corrida local para uma entidade internacional atuando no segmento esportivo.
Somos uma organização sem fins econômicos de direito privado, e nossos esforços na
realização de eventos esportivos servem para todos os corredores e pessoas ativas, de
iniciantes a atletas profissionais: jovens, idosos, e deficientes físicos. Estamos igualmente
comprometidos com os jovens talentos esportivos, desenvolvendo apaixonadamente
programas para motivar e educar através da experimentação de esportes nas
comunidades do Rio de Janeiro e em nosso país. Estamos trabalhando duro com a ajuda
de todos os membros, os associados, os apoiadores, os participantes e parceiros, para
cumprir nossa missão de dar a todas as pessoas em todos os lugares uma razão para se
movimentar e praticar esportes. Hoje, amanhã, e para a vida.

3- QUAIS OS PRINCIPAIS EVENTOS DA ENTIDADE
 Circuito da Longevidade incentiva à prática da atividade física a partir de
corridas (6km) e caminhadas (3km). Nas provas, amadores, atletas e sedentários de
todas as idades se encontram com os mesmos objetivos: a saúde e o convívio
social por meio do esporte.
 Circuito Todo Mundo Vai é uma das corridas mais inclusiva e animada do
país! Tem muita motivação, muita garra, gente de todas as idades e tendências no
percurso de corrida 8km e caminhada 4km.
 Seminário do Esporte e Terceiro Setor tem como objetivo apresentar ao
setor esportivo e educacional, o formato e estruturação de instituições do terceiro
setor, sua forma de captação de recursos e ganho de competitividade.

4- QUAL O CALENDÁRIO DOS PRÓXIMOS EVENTOS?
No calendário 2019, o calendário do Instituto Correr Bem, contará com grandes eventos,
como:
- Circuito Todo Mundo Vai 2019
- Festival TOI + MOI 2019
- Circuito Corre Elas 2019
Obs.:
*Sujeito a alterações.
**Datas atualizadas no site: www.correrbem.org.br

5- QUAL O OBJETIVO DO PROGRAMA ATLETISMO ESCOLAR DO
INSTITUTO CORRER BEM?
O objetivo principal do Programa de Atletismo Escolar do ICB é aplicar a prática de
esportes como uma ferramenta para despertar o interesse para valores ligados ao
desenvolvimento educacional e pessoal de cada uma das crianças atendidas.
Para tanto, a ideia é que os participantes tenham aulas de cidadania e participem de
atividades culturais, como visitas a museus, parques e bibliotecas, além de receberem
palestras sobre orientação sexual, responsabilidade ambiental e outros temas de grande
importância para sua formação.

6- COMO POSSO FAZER UMA DOAÇÃO PARA O PROGRAMA ATLETISMO
ESCOLAR DO INSTITUTO CORRER BEM?
É através da sua doação financeira voluntária e de coração, que nosso instituto cumpre a
missão de ensinarmos o esporte como ferramenta para a socialização e a formação
integrais na infância, adolescência e juventude dos alunos matriculados na rede de ensino
municipal e estadual na cidade do Rio de Janeiro.
Conta para depósito:
Caixa Econômica Federal (104)
Agência: 1651
Conta: 19.078-8
Operação: 003
CNPJ: 10.705.522/0001-42
Em nome de: Instituto Internacional Correr Bem

7- COMO ENTRO EM CONTATO COM O INSTITUTO CORRER BEM?
O
atendimento
deve
ser
realizado
preferencialmente
contato@correrbem.org.br ou no telefone +55 (21) 2229-3217

por

e-mail,

no

Nosso horário de atendimento é segunda, quarta e sexta das 15h30 as 20h30.
Agende uma visita, através do e-mail contato@correrbem.org.br ou no telefone +55 (21)
2229-3217

8- COMO POSSO SER CONTRATADO PARA TRABALHAR OU PRESTAR
SERVIÇOS NOS EVENTOS DO INSTITUTO CORRER BEM?
Estamos disponíveis, a qualquer tempo, para receber portfolios bem como currículos para
prestação de serviços em nossos eventos.
Este contato deve ser realizado exclusivamente, através do e-mail:
trabalheconosco@correrbem.org.br

Rua Monsenhor Jerônimo, 248 - Sala A
Engenho de Dentro
Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20730-110

