Corrida exclusiva para mulheres agita Barueri neste fim de semana
Apoiada pela Epson, Woman Race ocorre neste domingo, a partir das 8h, e reunirá mil
mulheres para percurso de 5km
Neste domingo, a cidade de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, será palco da Woman
Race, uma corrida de rua gratuita totalmente dedicada ao público feminino. O percurso de 5km terá
largada às 8h, com concentração às 7h20, em frente à sede da Epson, na Avenida Tucunaré e
encerramento no mesmo local. Ao todo, mil atletas estão inscritas e devem participar do evento.
“Para nós é um orgulho patrocinar um evento dedicado às mulheres e ser palco para um encontro
inédito nas dependências da Epson. Queremos, cada vez mais, ajudar na fomentação do esporte e
cultura na região”, afirmou Eduardo Valentin Gonçalves, Head de marketing da Epson do Brasil.
Além de apoiar financeiramente o evento, a Epson, líder mundial em impressão, projeção e imagem
digital, disponibilizará a EcoTank L805 para impressão de fotografias tiradas pelos participantes. A
ação, fruto do programa Epson Responsabilidade Social, proporcionará ainda, atividades recreativas
para mulheres e crianças no estacionamento da sede da companhia.
“Prezamos pela qualidade de vida de nossos funcionários e incentivamos a prática esportiva. Também
é muito importante que a Epson seja parte integrada e ativa da comunidade local, algo que já
havíamos iniciado com o patrocínio as categorias de base do Vôlei Barueri. Todas as vagas foram
preenchidas com mais de uma semana de antecedência e temos convicção de que o evento será um
sucesso”, encerrou Eduardo Valentin Gonçalves.
Serviço:
Woman Race Barueri
Data: Domingo 19/05/2019
Horário: Concentração às 7h20. Largada às 8h
Local: Avenida Tucunaré, 720 (Tamboré, Barueri - São Paulo)
Trajeto: Avenida Tucunaré - Alameda Araguaia - Avenida Tamboré - Avenida Paiol Velho - Avenida
Mackenzie - Avenida Araunã - Avenida Tucunaré
Site: www.minhasinscricoes.com.br/evento/WomanRace
Retirada dos kits: Loja Centauro do Shopping Tamboré no sábado 18/05/2019, das 10h às 20h

Sobre a Epson
A Epson é uma líder global de tecnologia dedicada a tornar-se indispensável para a sociedade ao
conectar pessoas, coisas e informações com suas tecnologias originais, eficientes, compactas e de
precisão. A empresa está focada em impulsionar inovações e exceder as expectativas dos clientes em
jato de tinta, comunicações visuais, wearables e robótica. A Epson orgulha-se de suas contribuições

para a realização de uma sociedade sustentável e seus esforços contínuos para
cumprir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
Liderado pela Seiko Epson Corporation e sediado no Japão, o Grupo Epson gera em todo o mundo
vendas anuais de mais de US$ 10 bilhões.
Para mais informações sobre a Epson, visite: https://epson.com.br/. Você também pode se conectar
com
a
Epson
do
Brasil
no
Facebook
(facebook.com/EpsonDoBrasil),
Twitter
(twitter.com/EpsonDoBrasil),
YouTube
(youtube.com/EpsonDoBrasil),
e
Instagram
(instagram.com/EpsonDoBrasil).
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