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APRESENTAÇÃO 

 

A Associação de Surdos de Manaus homenageando a XXIX Edição dos Jogos 

da Escola Augusto Carneiro dos Santos (JEACS) organiza a CORRIDA E 

CAMINHADA SOLIDÁRIA DA COMUNIDADE SURDA/UFAM 110 ANOS a 

ser realizada no Porto de Manaus, no dia 07 de dezembro de 2019, com 

percurso de 5 km e largada às 17 horas. 

O objetivo da CORRIDA E CAMINHADA SOLIDÁRIA DA COMUNIDADE 

SURDA/UFAM 110 ANOS é incluir o SURDO, por meio das práticas esportivas 

na sociedade e sensibilizar a todos para a importância do uso da Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS). Além disso, comemorar o aniversário de 110 

anos da UFAM, que ocorreu no dia 17 de janeiro de 2019 e os 29 anos dos 

Jogos da Escola Augusto Carneiro (JEACS), que desde 1990, são realizados 

na cidade de Manaus. 

A proposta da CORRIDA E CAMINHADA SOLIDÁRIA DA COMUNIDADE 

SURDA/UFAM 110 ANOS é integrar a população através da corrida e da 

caminhada, proporcionando entretenimento, melhoria da qualidade de vida e 

lazer ao amazonense, além de chamar a atenção para um dos pontos de maior 

importância histórica da cidade, que é o Porto de Manaus. 

Manaus, capital do Amazonas é uma metrópole no meio da floresta amazônica, 

cercada por rios e com diversos igarapés em suas alamedas, o que a torna 

linda e especial. O Porto de Manaus com o Rio Negro ao fundo é um 

espetáculo, que deslumbra a todos que tem a oportunidade de pousar os olhos 

sobre essa memória viva. 

Manaus, não é bela apenas pela exuberância proporcionada pela natureza. 

Diversos monumentos formam seu patrimônio arquitetônico e cultural e 

mostram o lado bucólico e moderno da cidade, dentre eles: Teatro Amazonas, 

Palácios, Museus e a Arena da Amazônia Vivaldo Lima. É o décimo maior 

destino de turismo do Brasil, sendo uma das cidades brasileiras mais 

conhecidas no mundo, pelo potencial turístico e ecoturismo. 

 

 

  



Em 2019, a realização da CORRIDA E CAMINHADA SOLIDÁRIA DA 

COMUNIDADE SURDA/UFAM 110 ANOS culminará com o encerramento dos 

XXIX JEACS, onde o processo de inclusão social é elemento preponderante no 

sucesso dos Jogos e o final das comemorações dos 110 Anos da UFAM. O 

Evento pretende envolver a Comunidade Surda de Manaus, visando contribuir 

para a formação sóciocultural, recreativa e esportiva de Surdos. 

A Associação de Surdos de Manaus é uma sociedade sem fins lucrativos, de 

caráter beneficente, que presta relevantes serviços de utilidade pública, 

educacional, recreativa, social e desportiva. Apóia a pessoa surda, defende 

seus direitos, luta pela inclusão social e atende a população surda de Manaus.  

A promoção da CORRIDA E CAMINHADA SOLIDÁRIA DA COMUNIDADE 

SURDA/UFAM 110 ANOS, de caráter solidário, tem o propósito de convidar a 

sociedade manauara, a conhecer o movimento cultural e esportivo dos surdos. 

Importante enfatizar que, o Dia do Surdo é comemorado dia 26 de setembro, 

através do reconhecimento e assinatura da Lei Nº. 11.796, de 29.10.2008. 

Por se tratar de um evento solidário, os participantes com suas inscrições 

colaborarão com Associação de Surdos de Manaus, visando melhorar a 

condição de vida de alguns Surdos de Manaus. 

Todo percurso será balizado, facilitando o reconhecimento e minimizando o 

risco de acidentes, ao longo dos 5 km, que serão percorridos na área interna 

do Porto de Manaus, garantindo a participação dos que estiverem dispostos a 

colaborar com esta ação beneficente. 

 

 

  
  



OBJETIVOS 

 

GERAL: Promover a conscientização da população sobre a importância da 

comunicação da pessoa surda através da Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS). 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Homenagear a Escola Estadual Augusto Carneiro pela realização da 

29ª. Edição dos Jogos da Escola Augusto Carneiro (JEACS); 

 Comemorar os 110 anos da UFAM e; 

 Realizar uma corrida e caminhada para Surdos e comunidade em Geral. 

 

 

METODOLOGIA 

 

DATA 

 

07/12/2019 

 

LOCAL DA LARGADA E CHEGADA 

 

Porto Histórico de Manaus (Roadway). 

 

MODALIDADE / PERCURSO 

 

5 QUILÔMETROS 

 

HORÁRIO 

 

Aquecimento / Alongamento: 17 horas. 

 

Largada da corrida/caminhada: 17 horas e 10 minutos. 

  

Obs.: Os inscritos devem comparecer no horário, para a concentração e 

aquecimento. 

 



CATEGORIA 

 

GERAL. Naipes: MASCULINO e FEMININO. 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

Não haverá Classificação. 

 

APURAÇÃO 

 

Não haverá apuração, quando da chegada dos participantes. 

 

ORGANIZADOR 

 

Dudu Produções e Eventos  

GYC Produções Audiovisuais e Eventos 

  

INSCRIÇÕES 

 

Poderão inscrever-se na CORRIDA E CAMINHADA SOLIDÁRIA DA 

COMUNIDADE SURDA/UFAM 110 ANOS, homens e mulheres nascidos até o 

ano de 2005 ou menores acompanhados dos responsáveis e pessoas com 

deficiência (incluídos usuários de cadeira de rodas ou bicicleta adaptada). 

 

• As inscrições deverão ser feitas pelo site: WWW.ticketagora.com.br e 

www.focosamazonia.com.br 

 

• Período de inscrição: de 29/10/2019, até a data que atingir o limite de 

participantes previstos. 

 

  



VALOR DA INSCRIÇÃO – R$ 100,00 (CEM REAIS) 

 

PREÇO SOLIDÁRIO COM KIT (500 INSCRITOS) – R$ 50,00 (cinquenta 

reais) + um quilo de alimento não perecível (o participante não precisará 

levar o alimento, o mesmo será adquirido pela organização, mediante a 

inscrição paga). 

PREÇO SOLIDÁRIO SEM KIT (200 INSCRITOS) – R$ 30,00 (trinta reais) + 

um quilo de alimento não perecível (o participante não precisará levar o 

alimento, o mesmo será adquirido pela organização, mediante a inscrição 

paga). 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

§ 1º. – O valor da Inscrição é diferenciado, aos beneficiários da meia entrada 

(idosos, PCDS e estudantes) e ao público em geral. Sendo que, para a 

obtenção do valor solidário diferenciado da inscrição, o participante ao 

efetivar a inscrição possibilitará a AQUISIÇÃO OBRIGATÓRIA por intermédio 

da organização, de um quilo de alimento não perecível, que será doado à 

Associação de Surdos de Manaus. 

§ 2º. – O participante que optar por não doar o alimento, pagará o valor 

integral, para inscrições com kit: R$ 100,00 (cem reais) e; para inscrições sem 

kit: R$ 60,00 (sessenta reais). 

§ 3º. –Os que sem inscreverem na categoria SEM KIT terão direito a 

MEDALHA. 

§ 4º. – Para retirar o kit é necessário ter em mãos: comprovante de pagamento, 

documento de identidade original ou autorização expressa. 

§ 5º. – Não haverá premiação em dinheiro. 

§ 6º. – Dez (10) doadores de sangue, em conformidade com a Lei Municipal 

nº. 391, de 04 de setembro de 2014, terão isenção da taxa de inscrição, porém, 

não terão direito ao kit da corrida, por tratar-se de um evento SOLIDÁRIO. 

Além da isenção do valor da taxa, os doadores, receberão: número de peito 

(se houver) e usufruirão da estrutura disponibilizada aos pagantes, desde 



que, entreguem um quilo de alimento e apresentem documento comprobatório, 

de três doações consecutivas de sangue para homens e duas para mulheres, 

em um período de 12 meses anteriores à data da corrida. 

 

ASSESSORIAS / EQUIPES 

 

Será disponibilizada área próxima ao local de largada, para as 

Assessorias/Equipes montarem suas estruturas, a partir das 12 horas do dia 

07.12.19. 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

Entrega de Kits 

 

Os kits serão entregues na sexta (06/12/2019), no período das 10 às 18 horas. 

O kit será entregue ao participante, devidamente, inscrito na prova. 

 

Local de entrega do kit 

 

Escola Augusto Carneiro dos Santos – Avenida Lourenço da Silva Braga 

S/N, Manaus Moderna (ao lado do Parque Jeferson Peres)  

 

PREMIAÇÃO 

 

Não haverá premiação em dinheiro. 

Os que concluírem a prova, no tempo de duas horas receberão medalha. 

 

As MEDALHAS somente serão entregues aos REGULARMENTE inscritos. 

 

KIT DO PARTICIPANTE 

 

O kit será entregue aos participantes devidamente inscritos na prova. 

 

• Camiseta, conforme ordem de chegada na retirada do Kit; 

• Número de peito; 

• Squeeze aos 500 primeiros inscritos; 

• Medalha (para quem completar o percurso e regularmente inscritos) e; 

• Brindes (caso sejam oferecidos por apoiadores e patrocinadores). 



 

OBSERVAÇÕES. 

 

• O Kit poderá ser retirado pelo participante inscrito ou por terceiros, mediante 

apresentação de documento oficial com foto e recibo de confirmação de 

inscrição 

• Não serão entregues kits após o evento, aos que não puderem retirar, 

solicitem a terceiros que o façam, atendendo a consideração acima. 

 

HIDRATAÇÃO 

 

Água na largada e chegada. Para evitar impacto ambiental, poderemos 

optar por não colocar ponto de hidratação no meio do percurso. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Ao participar do evento, o participante assume total responsabilidade por dados 

pessoais fornecidos, aceita o regulamento em sua totalidade, assume as 

despesas de transporte, hospedagem, alimentação, seguros e quaisquer outras 

despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e 

depois do evento. 

 

Declara estar apto à prática da atividade física, proposta pela organização. 

 

A segurança do evento será realizada pelos órgãos competentes e haverá 

monitores para orientação aos participantes. 

 

Sanitários serão disponibilizados aos inscritos, no entorno do local da prova. 

 

Não haverá guarda-volumes a disposição. 

 

A organização recomenda que não sejam levados valores ou objetos como: 

relógios, acessórios, equipamentos eletrônicos (particularmente de som ou 

celulares), cheques, cartões de crédito, dinheiro em espécie, etc. Orienta que 

os mesmos, sejam deixados nos veículos dos participantes. 

 



Não haverá reembolso, por parte da organização, patrocinadores e apoiadores, 

de nenhum valor correspondente a: equipamentos ou acessórios utilizados 

pelos inscritos durante o evento, independentemente do motivo. Ficando desde 

já, isentos de responsabilidade por extravio ou qualquer prejuízo. 

 

Não haverá reembolso do valor pago, referente à inscrição do participante. 

 

Os acessos às áreas de Concentração e de Largada serão sinalizados, sendo 

proibido pular as grades que delimitam essas áreas, na largada ou em qualquer 

outro momento, sob qualquer pretexto, sob pena de desclassificação.  

 

O participante que, em qualquer momento, deixar de atender às regras 

descritas neste regulamento poderá, a qualquer tempo, ser desclassificado do 

evento.  

 

O participante tem obrigação de conferir, se os dados pessoais foram 

corretamente digitados e na inscrição assinalar o termo de responsabilidade. 

Após a confirmação, o inscrito assume responsabilidade pelos dados digitados.  

 

Ao se inscrever no evento, o participante o faz de forma pessoal e 

intransferível. Não havendo, portanto, a possibilidade de transferência da 

inscrição para outra pessoa.  

 

Ao se inscrever para o evento, o participante disponibiliza dados pessoais, ao 

passo que, autoriza os organizadores, patrocinadores, apoiadores e parceiros, 

a qualquer tempo, a enviar, no endereço eletrônico ou físico (ou outro 

fornecido): informativos, mala direta ou outro tipo de correspondência, além do 

uso de imagens e áudios dos mesmos. 

 

A organização se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste 

regulamento sem prévio aviso, conforme as necessidades do evento, 

informando as alterações no dia da retirada do Kit do participante. 

 

Recomendamos avaliação médica, inclusive, realização de teste ergométrico 

prévio aos inscritos. 

 

Todo e qualquer contratempo não previsto neste regulamento será 



analisado pela Comissão Organizadora, a qual competirá a melhor 

resolução, não cabendo recurso contra suas decisões. 

 

Dúvidas 

 

Eventuais questões ou dúvidas deverão ser endereçadas à Comissão 
Organizadora, por meio dos contatos: ufamesportes@yahoo.com.br ou 
pelos telefones: (92)`98469-6767 ou 99112-1818. 

 

Falar com os Professores Keegan ou Gilmar.  

 

Manaus, 29 de outubro de 2019. 


