
 

 

OFF OUTLET RECEBE A 29ª CORRIDA CAPRIUS CROSS 
 

  
Fortaleza, setembro de 2015 – Estão abertas as inscrições para a 29ª edição 
da Caprius Cross, corrida na modalidade cross country organizada pela 
Caprius Marketing Esportivo e Eventos. A Caprius Cross – Circuito OFF 
Outlet será realizada no dia 24 de outubro, com largada às 08h do OFF Outlet, 
nas modalidades Corrida e Caminhada e terá vagas para apenas 500 
participantes que irão encarar um percurso desafiante de 07 km, com pisos em 
asfalto, terra e calçamento. As inscrições podem ser realizadas na New 
Balance do OFF Outlet, na loja Supplements ou pelo site www.caprius.com.br e 
custam R$ 40,00. 
  
A corrida de rua já conquistou os cearenses há alguns anos e o mesmo vem 
acontecendo com a modalidade cross country, que vai além da corrida 
tradicional e adiciona elementos desafiadores, como diferentes tipos de 
terrenos, inclinações e obstáculos naturais, dentre outros, que possibilitam aliar 
a prática esportiva a um maior contato com a natureza local. Esta será a 
primeira prova de cross country deste porte realizada em Caucaia. “Vai ser 
uma prova linda, com muita natureza e um percurso desafiante”, afirma Walter 
Amaral, da Caprius. 
  
A prova terá duração total de 01h30, com largadas diferenciadas para a corrida 
e a caminhada. Os participantes serão divididos nas categorias masculina e 
feminina, de acordo com a faixa etária, e serão premiados com troféus e 
medalhas. A assessoria que levar mais participantes também receberá troféu. 
Os kits dos corredores serão retirados dos dias 21 a 23 de outubro, na New 
Balance do OFF Outlet. 

http://www.caprius.com.br/


  
A 29ª Caprius Cross – Circuito OFF Outlet é uma realização da Caprius 
Marketing Esportivo e Eventos e do OFF Outlet Fashion Fortaleza. O evento 
tem patrocínio da Ultragaz e apoio da Naturágua, Santa Clara e New Balance. 
  
O OFF Outlet é um dos maiores e mais conceituados outlets do País e o único 
em operação no Ceará. Localizado em Caucaia, o OFF Outlet conta com 
marcas nacionais e internacionais com descontos de até 80% durante o ano 
inteiro, 1.300 vagas de estacionamento gratuitas, praça de alimentação 
climatizada, fraldário e ambulatório. O funcionamento é de segunda à sábado, 
das 09h às 21h, e aos domingos e feriados, das 11h às 19h. 
 

  
Serviço: 

29ª Caprius Cross – Circuito OFF Outlet 

Data: 24 de outubro 

Largadas: a partir das 08h 

Local: OFF Outlet Fashion Fortaleza (BR 020, Km 12 S/N, Campo Grande – 
Caucaia) 
Inscrições: R$ 40,00 (até 30/09) e R$ 45,00 (de 1º a 19 de outubro) 

Vendas: New Balance OFF Outlet, Supplements (Rua Marcos Macedo, 1211 – 
Aldeota) e www.caprius.com.br (Inscrições online têm taxa administrativa de R$ 
4,20) 

  
Mais informações sobre o OFF Outlet Fashion Fortaleza: 
Telefone: 85 3401.0600 | Site: www.offoutletfashionfortaleza.com.br 
  
Mais informações sobre a 29ª Caprius Cross – Circuito OFF Outlet: 
Telefone: 85 3242.5475 | Site: www.caprius.com.br 
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