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PRESS RELEASE
ANOSCAR realiza a VI Corrida e
Caminhada no domingo, 31 com largada
no UNIFIEO
O evento beneficente visa arrecadar fundos para a entidade e promover o esporte
Neste domingo (31) é dia de movimentar-se. A Associação Comunitária Nossa Senhora
do Carmo (ANOSCAR) realiza a VI Corrida e Caminhada ANOSCAR, com largada no
Centro Universitário FIEO - UNIFIEO.
O evento é beneficente e tem o objetivo de arrecadar fundos para manutenção dos
projetos da entidade como: Centro de Convivência do Idoso, Centro de Convivência da
Criança e do Adolescente e Farmácia Comunitária.
“Esta é uma das ações em que o UNIFIEO faz questão de participar, pois reúne esporte
e solidariedade, temas sempre bem-vindos no centro acadêmico”, destaca o Reitor do
UNIFIEO, professor Edmo Alves Menini.
A concentração acontece às 7h em frente ao Campus do UNIFIEO, na Av. Franz Voegeli,
300 na Vila Yara. O horário da largada para a corrida será às 7h30. Em seguida
acontece a caminhada. A corrida terá percursos de 4 e 8 km e a caminhada de 4 km.
Os primeiros colocados receberão troféus e serão distribuídas medalhas aos demais
participantes.
Inscrições
As inscrições para adquirir o kit de corrida foram encerradas na quinta-feira, 28,
atingindo o número de 1250 participantes.
Porém é possível participar adquirindo o número de inscrição com direito a um chip
que irá monitorar o desempenho do atleta e disponibilizará o resultado no site da
ANOSCAR.
O valor da inscrição para adquirir o número de participação é de RS 35,00. O prazo
para inscrição vai até sexta, 29.
Para outras informações entrar em contato nos telefones 3654 -1358 / 3654 – 0055
Entrega de Kits somente para os inscritos

Para os que já garantiram sua inscrição, receberão o kit da corrida composto por: uma
camiseta, uma “sacochila” e frutas. Os kits serão entregues no Centro de Convivência
do Idoso (ANOSCAR), na Rua Luiz Antônio de Arruda, nº 55, Vila Yara, Osasco – SP.
Para retirar o Kit é necessário apresentar: comprovante de pagamento de inscrição e
documento de Identidade. O kit será entregue somente ao atleta que for correr a
prova ou representante portando o RG e comprovante de pagamento do atleta
inscrito.

Sobre o UNIFIEO
A Fundação Instituto de Ensino para Osasco (FIEO) foi instituída em 26 de
outubro de 1967, sendo mantenedora do Centro Universitário FIEO (UNIFIEO).
A Fundação implantou a Faculdade de Direito, iniciando sua atividade didática
em junho de 1969. Em seguida, a Faculdade de Administração de Empresas foi
autorizada a funcionar em maio de 1972.
O primeiro curso da Faculdade de Informática (Processamento de Dados) foi
autorizado em setembro de 1985.
Já em 1986, foi incorporada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Professor
Carlos Pasquale, de São Paulo. O passo seguinte foi a instituição das Faculdades
Integradas de Osasco.
Em novembro de 1998, as Faculdades Integradas de Osasco transformaram-se
em Centro Universitário FIEO (UNIFIEO), com a criação de diversos cursos.

