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Temos o prazer de convidar este ano para nossa 2ª Corrida mundial com Distânciamento Social 
Por motivo do dia da árvore no Brasil, haverá um de plantio de árvores para o nosso projeto 
ambiental “Nascente Viva” no dia 22 de setembro - em conformidade com todas as medidas de 
higiene por motivo do covid-19! Em solidariedade, nós correremos por este ato numa ação global! 
Para cada corredor, plantamos uma árvore e arrecadamos doações para os próximos objetivos do 
projeto. 
 
Quando:  
26 de setembro de 2021 – onde você estiver, em sua rota favorita e por quanto tempo você quiser. 
 
Quem:  
Corredores de todo o mundo - não importa onde estejam - correm para o projeto "Nascente Viva". 
Quer sejam indivíduos, clubes esportivos ou grupos de corrida: todos são bem-vindos para participar 
da corrida. 
 
Largada:  
Inscrição grátis: https://forms.gle/SPug3WG3yvh3xc1cA 
Triodos Bank doará 1 árvore por corredor inscrito.  
 
Durante a corrida:  
Todos os corredores / caminhantes postam uma foto ou vídeo sob a hashtag 
#runningfortheplanet2021 ou no Instagram: #tarahumarafans, ou no nosso grupo de Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/180945139339817  
Seria ótimo se a foto ou vídeo mostrasse um símbolo da cidade ou país onde você está correndo. 
Esta poderia ser a Torre Eiffel, o Pão de Açúcar, uma típica rota nacional ou simplesmente uma folha 
escrita com a mensagem #runningfortheplanet2021 + nome da cidade (por exemplo, Paris, Rio...). 
Não há limites para a sua criatividade!  
 
Final:  
Promover nosso projeto "Nascente Viva" e para unir ainda mais nossa comunidade internacional. 
 
Depois da corrida:  
Será feita uma colagem com todos os corredores  
 
ATENÇÃO:  
Somente publicaremos fotos e vídeos nos quais as medidas de higiene do corona sejam 
respeitadas! 
NOTA: 
Ao enviar / publicar as fotos, os participantes concordam expressamente que elas podem ser usadas 
por e em conexão com a associção organizadora Tarahumara Fans em outros canais! 
 
Sobre nosso projeto: Neste link https://runningfortheplanet.com/wp-
content/uploads/2021/09/Nascente-Viva-Projeto-Informação_Português.pdf 
você encontrará informações sobre nosso projeto, o que já alcançamos - e o que ainda queremos 
alcançar juntos. Com #runningfortheplanet2021 corremos pelos próximos objetivos:   

•      Infraestrutura da nascente fluvial com estação ambiental 

• 2/3 de renaturação da margem do rio Jaguapirú  

http://www.runningfortheplanet.com/
https://forms.gle/SPug3WG3yvh3xc1cA
https://www.facebook.com/groups/180945139339817
https://runningfortheplanet.com/wp-content/uploads/2021/09/Nascente-Viva-Projeto-Informação_Português.pdf
https://runningfortheplanet.com/wp-content/uploads/2021/09/Nascente-Viva-Projeto-Informação_Português.pdf


 

www.runningfortheplanet.com  info@tarahumarafans.com 

 
 
 
Outras possibilidades de doações:  
1. Através deste link a partir de 30 reais:  
https://www.betterplace.org/en/projects/73794-nascente-viva-lebende-quelle 
 
2. Compra de nossa elegante camiseta compostável por 50 reais.  
Encomenda: info@tarahumarafans.com  
 
3. Através de nossa conta na Alemanha:  
Triodos Bank Deutschland - IBAN DE 055 0031 0001 0599 09009 - BIC TRODDEF1 
 
 
Muito obrigada, 
Equipe Tarahumara Fans 
 

#runningfortheplanet2021 faz parte da Semana Européia da Sustentabilidade, 
por implementamos vários dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

da ONU. 
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