ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Jequié (BA), 17 de outubro de 2022.

ERRATA AO REGULAMENTO
CORRIDA E CAMINHADA JEQUIÉ 125 ANOS

A Prefeitura de Jequié, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer,
baseado no que consta o artigo 42º;
“Art. 42º - A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do
evento, incluir ou alterar itens deste regulamento (percurso, horários, dentre outras)
total ou parcialmente.”
Vem por meio deste, comunicar alterações no Regulamento da “Corrida e
caminhada Jequié 125 anos.” Sendo assim, alteram-se os seguintes artigos:

Onde se lê:
Art. 6º - HORÁRIO:
b) O horário de largada da Corrida e Caminhada está previsto para as 07h00min
(sete horas);
Art. 16º - As inscrições são limitadas ao quantitativo de 400 (quatrocentos) inscritos
(as).

Leia-se:
Art. 6º - HORÁRIO:
b) O horário de largada da Corrida e Caminhada está previsto para as 16h00min
(dezesseis horas);
Art. 16º - As inscrições são limitadas ao quantitativo de 600 (seiscentos) inscritos
(as).

Salientamos que a mudança no horário justifica-se pelo fato de que o desfile
cívico-militar em comemoração ao aniversário do nosso município foi alterado para
__________________________________________________________________________________
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Avenida Exupério Miranda, s/nº - Mandacaru, Jequié/BA
CEP: 45.210-060 – Email: smeljequie2021@gmail.com

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

o turno matutino e acontecerá na Avenida Rio Branco, sendo esta uma das vias
públicas inclusas nos percursos da Corrida e caminhada Jequié 125 anos. Logo,
viu-se a necessidade de mudança no horário de largada do evento esportivo em
questão.

Os demais itens e especificações do Regulamento, com exceção do que
está previsto acima, permanecem inalterados.
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