
 
 
 

PROPOSTA PARA  ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS- AMC 
 
Objetivo: Orientação personalizada de caminhada e corrida aos sócios colaboradores da Associação dos 

Magistrados Catarinenses. 
 
 
SOBRE OS TREINOS:  
 

- No local de treino, haverá estrutura de colchonetes, frutas, barra de cereais , gatorade e água (leve sua 

garrafinha para evitarmos o desperdício de copos plásticos). 

 

- Leve relógio de pulso com cronômetro, preferencialmente e \ou frequencimentro 

 
- Atenção! Treine pelo menos uma vez por semana sob a orientação do treinador Floripa Runners. 

 

- Cada Associado terá seu treino individualizado via planilha de treinos semanal. 

 

- Os treinos serão realizados Segunda e quarta-feira no Trapiche da Av Beira Mar Norte e Terça e Quinta no 

Parque de Coqueiros , das 18 as 20 horas. 

 

- Nos finais de semana teremos treinos especiais em locais diferentes, que serão avisados previamente. 

 

OFERECEMOS: 

Os guerreiros de vermelho FR , como são conhecidos, possuem uma estrutura ampla e confortável para 

realização dos treinos conforme segue abaixo: 

 

-Planilhas que ajudam nossos clientes os caminhos a seguir para melhorar sua condição física, também têm 

como preocupação agregar novos serviços para oferecer a comodidade necessária para atingir uma melhor 

qualidade de vida através da pratica de exercícios físicos. Abaixo temos nossos atuais serviços oferecidos 

para nossos clientes. 

 

-Equipamentos disponibilizados nos treinos externos - Gatorade, hidratação, frutas, barra de cereais, 

equipamentos para circuito, colchonetes, elásticos, monitores de frequência cardíaca para avaliações, 

cronômetros, guarda sol entre outros equipamentos; 

 

-Inscrição em provas -  Realizamos  todo o procedimento de inscrições em provas que realizamos o 

acompanhamento de nossos clientes interessados em participar. 

 



- Equipe multidisciplinar – Profissionais de diversas áreas (Ortopedia, Nutricionista, Massoterapia, 

Fisioterapia, etc.) da saúde cadastrados em nosso site que oferecem benefícios aos clientes Floripa 

Runners 

 

-  Atividades Complementares- Em todos os treinos externos realizamos além da corrida ou caminhada, 

atividades que complementam as atividades propostas pela  FR como: circuitos, abdominais, exercícios de 

propriocepção, alongamento, relaxamento e exercícios educativos. 

 

-  Newsletter- Oferecemos aos clientes um texto informativo, elaborado pelo nosso staff de treinadores, 

com diversos temas relacionados com o aprimoramento de sua qualidade de vida. 

Orientação para aquisição do material esportivo- Todos o staff de treinadores FR  realizam este suporte 

para os alunos 

 

- Degustação FR- Evento realizado semestralmente em determinados treinos externos com o objetivo de 

apresentar um novo produto oferecido no mercado e com uma degustação. 

 

-  Treinos especiais com periodicidade mensal- Evento em locais diferenciados com o objetivo de 

socialização e motivação do grupo. Os eventos podem ser gratuitos ou rateados entre os interessados em 

função da logística do evento. Exemplos: treinos em trilhas, praias, dunas, viagens culturais e esportivas, 

etc.. 

 

 

 

VALORES: Os Associados  possuem 30 % de desconto na mensalidade , sendo assim, o valor mensal ficará 

em R$ 65,00 por pessoa . 

 

Atenciosamente, 

Fabiano Braun- Diretor Técnico FR 

48- 9948 9393 

Email: fabiano@floriparunners.com.br 

www.floriparunners.com.br 

 

 

 

 

 

 


