Circuito Virgílio Coelho de Corridas de Rua terá doze etapas em 2016
O Circuito Virgílio Coelho de Corridas de Rua acontece de março a dezembro na Capital e deve
reunir aproximadamente 15 mil corredores em 2016, em doze provas a serem disputadas.
Este ano, sete etapas serão realizadas a partir das 19 horas, com o selo Night Run atendendo a um
pedido dos participantes, adequando as etapas às condições climáticas da cidade de Palmas.
Mais uma vez, os corredores terão a oportunidade de reunir todas as medalhas e formar uma
mandala ao final das 12 etapas. Confira o calendário completo e os detalhes de cada uma das etapas:
- Corrida Feminina – 05/03
Com o tema da “Não Violência contra a Mulher” a Corrida Feminina é organizada pela Academia
Contours e Ministério Público Estadual, através do Núcleo Maria da Penha. A prova tem o selo
night run e acontece no dia 5 de março, às 19h.
- Run or Dye – 16/04
A segunda edição realizada na nossa Capital promete colorir ainda mais a cidade de Palmas. Sob
organização da PMW Sports, a prova acontece no dia 3 de abril, a partir das 17h, na Vila Olímpica.
A prova é aberta ao público de todas as idades e não vale pontos para o ranking, pois não tem
cronometragem.
- Corrida do Sesi – 30/04
Com o selo night run, a Corrida do Sesi é organizada pelo Sesi e acontece no dia 30 de abril às 19h,
e comemora o dia do trabalhador, celebrado em primeiro de maio. A prova terá largada em frente a
sede do Sesi.
- Corrida de Palmas – 15/05
Organizada pela Prefeitura de Palmas, a Corrida de Palmas acontece no dia 15 de maio, faz parte
das comemorações esportivas do aniversário de Palmas e deve reunir mais de 2 mil pessoas. Em sua
terceira edição deve se firmar como a maior corrida do estado e este ano será disputada a partir das
18 horas, com largada no ginásio Ayrton Senna, com o objetivo de prestigiar a região sul da Capital.
- Corrida dos Namorados – 11/06
Estreando no Circuito Virgílio Coelho de Corridas de Rua, a Corrida dos Namorados é organizada
pelo Palmas Shopping e acontece no dia 11 de junho, às 19h, com largada no Palmas Shopping.
Nesta prova, que celebra o amor, há uma categoria especial para os casais que correrem juntos.
- Corrida do Fogo – 03/07
Uma das provas mais tradicionais do Tocantins, a Corrida do Fogo acontece na Semana do
Bombeiro e celebra o dia desse profissional tão importante para a sociedade. Neste ano, acontece no
dia 3 de julho, a partir das 7h, e é organizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, com
largada em frente ao quartel da corporação.
- Corrida do Advogado – 06/08
A Corrida do Advogado celebra a semana do advogado e em 2016 será realizada no dia 6 de agosto,
com largada às 19h em frente a OAB, com o selo night run. A organização é da Ordem dos
Advogados do Brasil, Seccional Tocantins.
- Corrida contra o Câncer – 17/09
A quarta corrida contra o Câncer acontece no dia 17 de setembro e é organizada pela LCM
Assessoria Esportiva. Com o selo night run, a prova acontece a partir das 19 horas com largada em
frente à Assembleia Legislativa. A organização promove durante o periodo próximo a prova ações
com pacientes de oncologia e que incentivam a prevenção ao cancer.

- Corrida do Sebrae – 05/10
A Corrida Sebrae Compre do Pequeno chega à sua segunda edição em 2016 como parte da ação
nacional do Sebrae celebrada em 5 de outubro. Organizada pelo Sebrae Tocantins, a prova acontece
no dia 9 de outubro e terá largada às 19h em frente a sede da instituição.
- Corrida da Justiça – 22/10
Realizada através de uma parceria entre o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual
e o Tribunal de Justiça do Tocantins, a Corrida da Justiça estreia no Circuito Virgílio Coelho em
2016, também com o selo night run, com largada às 19h. A prova será organizada pela LCM
Assessoria Esportiva e acontece no dia 22 de outubro, comemorando o dia da Justiça, celebrado em
8 de dezembro.
- Desafio dos Fortes – 20/11
Também já tradicional na Capital, o Desafio dos Fortes acontece no dia 20 de novembro com
largada às 7h. A prova é organizada pela LCM Assessoria Esportiva e tem o percurso sobre a ponte,
com largada na praia da Graciosa.
- Taquaruçu Eco Run – 11/12
Para encerrar o calendário de 2016 a prova Taquaruçu Eco Run acontece no dia 11 de dezembro
com largada às 7h30 no distrito de Taquaruçu. Organizada pela PMW Sports a prova é disputada no
estilo Cross Country, e une asfalto e natureza numa etapa emocionante. Pelas dificuldades do
percurso, a prova não pontua para o ranking, mas deixa um verdadeiro rastro de lama e alegria
na linha de chegada.

