Santander patrocina o Caminho da Paz
2018
São Paulo, 11 de abril de 2018 - NOTA DE IMPRENSA
O Santander, alinhado a sua estratégia de apoio às atividades físicas e qualidade de vida, está junto a
8ª edição da corrida e caminhada Caminho da Paz, evento promovido pela ONG Caminho de Abraão
em parceria com a empresa AG SPORT, que tem como objetivo celebrar a boa convivência entre os
povos. Em 2018, a data escolhida é o domingo, dia 15 de abril.
O trajeto oficial da corrida, que tem 7KM de extensão, se inicia em frente a palavra Paz, que estará
localizada próxima ao clube Monte Líbano, e se encerra no Parque do Povo. Após a premiação dos 3
primeiros colocados, haverá a apresentação do espetáculo Dança Pela Paz, com dançarinos folclóricos
dos clubes Sírio, Hebraica, Monte Líbano e Pinheiros. O maior símbolo do Movimento Caminho da Paz,
as palavras gigantes, serão espalhadas pelas ruas da cidade durante todo o mês de abril.
Ao final da corrida, no Pq. Do Povo, o Santander e a MUDE (Mobiliário Urbano Desportivo), vão
oferecer ao público aulas de Yoga gratuitas. Para conferir os horários e reservar uma vaga, os
interessados devem baixar o app MUDE.
Sobre o Santander e Atividades físicas
O Santander investe no esporte por meio de ações que promovem o acesso e democratização das
atividades físicas, desde 2010. Entre julho e outubro de 2017, foram atendidas cerca de 16 mil pessoas
nos projetos patrocinados pelo Banco, além de centenas de milhares de pessoas que utilizam
diariamente as estações de exercícios espalhadas nas cidades brasileiras.
As iniciativas do Santander relacionadas ao esporte e atividades físicas, desde 2010, incluem mais de
300 estações de ginástica e alongamento ao ar livre, algumas, inclusive, com acessibilidade e espaço
destinado a pessoas com deficiência. As capitais contempladas com as estações, até o momento, são:
São Paulo (165 estações), Rio de Janeiro (100 estações), Goiânia (35 estações), Curitiba (36 estações),
e Brasília (37 estações). As estações de ginástica para pessoas com deficiência, entregues em São Paulo
(9), Rio de Janeiro (9) e Brasília (6), possuem uma área total de 27m² com rampa de acesso, barras e
paralelas em alturas reduzidas, mecanismo para exercícios aeróbicos de membros superiores, áreas
de circulação ampliadas, além de fitas e limitadores de segurança extras.
O Banco apresenta ainda o projeto SP Academia, em São Paulo, oferecendo a mais de 8 mil alunos
cadastrados, duas academias completas, totalmente gratuitas. Uma localizada no Parque Villa Lobos,
com 350m2, sala de musculação com equipamentos em aço inoxidável e sala de aulas coletivas com
modalidades como Yoga, HIIT, TaeKwonDo e Zumba. A segunda unidade fica na CEPE USP (Centro de
Práticas Esportivas da USP), que funciona na Universidade de São Paulo, com uma área de 200m²,
podendo atender, gratuitamente, os mais de 90 mil alunos da instituição. Há ainda, no campus da
Universidade, 10 estações de ginástica e alongamento disponíveis.
No Rio de Janeiro, o Santander apresenta o projeto pioneiro dessas ações, a Rio Academia, uma
instalação completíssima na Praia de Ipanema, durante a temporada de verão, com espaço principal
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de 316m² e núcleos espalhados pela orla, em pontos como Leme, Copacabana, Arpoador e Pontal do
Leblon. A estrutura principal dispõe de equipamentos em aço inox, simuladores de remo, um rig para
exercícios livres, uma sala para as aulas em grupo e acessibilidade para cadeirantes à área de
atividades funcionais.
Outra iniciativa são os Training Trucks. O projeto consiste em um furgão móvel, que pode se deslocar
para diferentes pontos das cidades, ofertando aulas e equipamentos para modalidades como Yoga,
Treinamento Funcional e HIIT. As cidades que já possuem o Training Truck são: Rio de Janeiro, com
base na Praça Zózimo do Amaral; Goiânia, com base no Parque Areião e Parque Flamboyant ; Brasília,
com base no Parque da Cidade.
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