Ator Kevin Vechiatto confirma presença na 1ª Guarulhos Run Kids
no mês das crianças
Shopping Pátio Guarulhos e Associação Minha Down é Up! organizam evento para unir
os pequenos em uma ação saudável, democrática e que promete divertir toda a família
O ator mirim Kevin Vechiatto estará na 1ª Guarulhos Run Kids, ação idealizada e
organizada pelo Shopping Pátio Guarulhos em parceria com a Associação Minha
Down É Up!. Atualmente, a estrela mirim integra o elenco de Vamp, O Musical, ao lado
dos protagonistas Claudia Ohana e Ney Latorraca. Tem seu canal no Youtube e foi uma
das grandes revelações artísticas interpretando o Felipe da novela infanto-juvenil
Cúmplices de um Resgate, transmitida pelo SBT.
A 1ª Guarulhos Run Kids será em homenagem do Dia das Crianças e acontecerá
em 8 de outubro, no estacionamento do Shopping Pátio Guarulhos, com direito a
medalhas e muitos brindes para os pequenos participantes. A proposta da ação é unir
a criançada de diferentes idades através de

uma atividade social

saudável,

democrática e social.
“Kevin é de Guarulhos e faz muito sucesso com as crianças e os papais. Tê-lo
conosco é uma honra. E a ideia da run kids é proporcionar aos pequenos momentos de
prazer com a prática esportiva, enaltecendo a sua importância durante a infância. A
prova será para marcar o evento, como um momento de interação e superação, e não
de competição. Por isso, todos os participantes ganharão medalhas como vencedores”,
explica Claudia Campos, gerente de marketing do Shopping Pátio Guarulhos.

Os papais interessados podem inscrever seus filhos até 25 de setembro,
seguindo as categorias: de 2 a 4 anos para 50 metros; 5 a 7 anos – 100 metros; 8 a
10 anos – 200 metros; e 11 e 12 anos em 300 metros. A taxa é de R$ 60, incluindo
camiseta personalizada Guarulhos Run Kids, medalha para todos e lanchinho. As
inscrições serão limitadas a 400 participantes.
“Estamos preparando um evento nos moldes de uma corrida oficial mesmo, com
toda estrutura necessária para os pequenos e seus familiares. E estamos muito felizes
com essa ação, por conseguirmos unir uma causa social a uma atividade esportiva,
dois temas extremamente importantes para serem tratados desde a infância”, ressalta
Claudia.
A Associação Minha Down é Up! foi idealizada pelos pais da pequena Sophia, de
4 anos, o casal Danieli Hernandes Ferraz e Anderson Licarião Ferraz. “Nossa missão é
ajudar famílias a entenderem mais sobre a síndrome de Down e mostrar o lado incrível
e alegre que grande parte da sociedade, e até mesmo muitas famílias na mesma
situação que a nossa, parecem não enxergar”, explica Danieli.
1ª Guarulhos Run Kids
Data: 8 de outubro de 2017
Horário: 8h
Local: estacionamento do Shopping Pátio Guarulhos
Inscrições: até 25 de setembro
Site: www.megaincricoes.com.br
Taxa: R$ 60 por criança – inclui camiseta personalizada, medalha e lanche.
Documento para inscrição: CPF do responsável pelo pequeno
Categorias:
50 metros: de 2 a 4 anos
100 metros: de 5 a 7 anos
200 metros: de 8 a 10 anos
300 metros: 11 e 12 anos
Site da Minha Down é Up: Site da Minha Down é Up:
www.minhadowneup.com.br/runkids
Site do Shopping: www.shoppingpatioguarulhos.com.br
Telefone: (11) 2458-8100
Estacionamento gratuito

Mídias sociais: @shoppingpatioguarulhos no Facebook e no Instagram
Avenida Rosa Molina Pannochia, 331, Vila Rio, esquina com a avenida Benjamin Harris
Hannicut, Guarulhos
O Shopping Pátio Guarulhos
O Shopping Pátio Guarulhos foi inaugurado há mais de três anos e destaca-se
pela arquitetura e decoração, com fachada panorâmica. Seu mix de lojas atende todo
perfil de consumidor: crianças, jovens, homens, mulheres e melhor idade. Está
localizado na avenida Rosa Molina Pannochia, 331, Vila Rio, esquina com a avenida
Benjamin Harris Hannicut, em Guarulhos, São Paulo.
Mais informações no site www.shoppingpatioguarulhos.com.br ou pelo telefone
11 2458-8100.
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