
12 de Março – 19h | Vila Velha x Vitória



Em sua 9ª edição, a Corrida das Luzes se destaca novamente por um        

de seus grandes atrativos. Foi a primeira e é a única corrida a atravessar 

um dos cartões postais da Grande Vitória, a Terceira Ponte a noite. 

Luzes, música, um visual incrível e um circuito desafiador também tornam      

a corrida a mais desejada do ano. 

Os corredores carregam no peito, desde a 1ª edição, um compromisso 

importante: lutar contra a desigualdade social. Essa é a primeira corrida       

do mundo em que a numeração dos corredores possui o sinal de subtração.   

O objetivo é mostrar que, para cada corredor inscrito, haverá menos 

crianças desassistidas, menos adolescentes em risco social, menos 

pessoas em situação de rua, menos idosos sem dignidade e menos 

famílias desabrigadas. A corrida beneficente tem a verba das inscrições 

revertida para duas entidades: a Sociedade Semeadores de Sonhos e 

a Fundação Monte Belo, que atuam na Grande Vitória, desenvolvendo 

projetos sociais importantes em benefício de famílias capixabas. A instituição 

atende crianças, adolescentes, jovens e adultos em vulnerabilidade 

social. Cerca de 4 mil idosos, 2.066 crianças e adolescentes e 1.340 famílias 

já foram beneficiados com as iniciativas da fundação.

SOLIDARIEDADE



• Data da Corrida: 12 de Março

• Horário: 19h

• Percurso: 7km

• Saída: Prainha – Vila Velha

• Chegada: Praia do Suá - Vitória

• Horário de largada:  19h

• Pontos de água – 04 (quatro) 

• 15 Mil copos de água

• Produção e staff – 150 pessoas

• 03 Motolâncias

• 01 Ambulância, 02 convencionais e ambulatório médico 

na chegada - Seguro de vida para todos os participantes    

PERCURSO 

9ª CORRIDA DAS LUZES



Fale com o nosso time comercial:

Giselle Alves
Superintendente Comercial e 

Marketing
(27) 98135-0646

giselle@redevitoria.tv.br

Isabela Isabela Fernandes
Gerente Comercial
(27) 99905.4566

isabela@redevitoria.tv.br

Aline Marques
Coordenadora Comercial

(27) 98119.5051
alinefm@alinefm@redevitoria.tv.br
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