
OlimpiANA recebe inscrições 
para a Corrida Especial em 

Homenagem aos  

No dia 11 de agosto, a partir das 8h30, será realizada a corrida do OlimpiANA 2018. Será uma 
Corrida Especial em homenagem aos 90 anos de Estrada da Policia Rodoviária Federal. A 
tradicional prova acontecerá dentro do Complexo Administrativo do SPO e a largada será dada 
na área externa do Auditório Flávio Terra Barth.  

De acordo com o Regulamento Oficial da Prova o percurso será um circuito fechado contendo 3 
voltas, totalizando 5,6 km. 

Inscrições até o dia 6 de Agosto, às 12h - Limite máximo de 200 atletas 

As inscrições são feitas exclusivamente por formulário eletrônico (acesse aqui) e custam R$ 
20,00 (vinte reais), destes R$ 5,00 (cinco reais) serão destinados para comprar alimentos para a 
Campanha “Agência Solidária”. 

O pagamento pode ser realizado na Conta Corrente da ASÁGUAS (Associação dos Servidores da 
Agência Nacional de Águas) CAIXA: Agência SPO: 3247 - Operação: 003 – Conta 10-4, ou seja: 
3247 / 003 / 00000010-4, Banco do Brasil (Agência: 4594-2; C/c: 107817-8) ou em dinheiro 
para: PRF Érica Freire (Ramal-6659), Molina (Ramal-6733), PRF Ricardo de Sá ou PRFLeonardo 
Bruno (Ramal-6692). 

O comprovante de pagamento deve ser anexado no formulário de inscrição ou enviado 
para os e-mails: gaetan.dubois@ana.gov.br  e vinicius.soares@ana.gov.br.  

Os corredores serão divididos nas seguintes categorias tanto no masculino quanto no feminino: 
de 18 a 29 anos, de 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e a novidade: faixa etária igual ou maior 50.  

Os corredores deverão chegar ao local da prova até 8h para retirarem o kit, que é composto do 
número de peito e alfinete. Somente poderão competir os atletas identificados com o número 
de peito.  

A participação dos corredores é individual e o Regulamento Oficial não permite o auxílio de 
terceiros, assim como o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito 
da Comissão Organizadora da prova. Mais informações falar com: PRF Érica Freire 
(Ramal-6659), Molina (Ramal-6733), PRF Ricardo de Sá ou PRFLeonardo Bruno (Ramal-6692). 

O OlimpiANA é organizado pelo Associações de Servidores da Agência Nacional de Águas – 
Aságuas, Apoio da Coordenação de Gestão Ambiental e Sustentabilidade - COSUS/GAB/ANA, 
Escola Nacional de Administração Pública – ENAP e a Polícia Rodoviária Federal - PRF e conta 
com o Patrocínio Único da CAIXA. 
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A OlimpiANA busca integrar os servidores e colaboradores dos órgãos sediados no 
Complexo do SPO e convidados, estimulando a qualidade de vida através da prática de 
esportes.  

Campanha Agência Solidária 
R$ 5 (cinco reais) de cada atleta serão destinados à compra de alimentos não perecíveis para a 
Campanha “Agência Bacia Solidária” do OlimpiANA 2018. Os donativos serão revertidos para a 
campanha Agência Solidária, que realiza doações para instituições de caridade do DF e Entorno. 




