11ª Edição da Corrida SM reuniu o recorde de 2,1 mil participantes
Provas de 5 e 10 km são realizadas pela Usina São Martinho em trilhas de terra e
grama, passando por reservas naturais e canaviais da usina, em Pradópolis - SP
A 11ª Edição da Corrida SM, realizada no dia 01 de dezembro, na Usina São Martinho,
em Pradópolis – SP, registrou um recorde de 2,1 mil participantes. Atletas profissionais
e amadores, além de colaboradores da Companhia, participaram da tradicional corrida
realizada pela empresa em percursos que contam com trilhas de terra e grama,
passando por matas, reservas verdes e canaviais da usina.
Ao longo dos anos, a prova vem aumentando o número de participantes e
conquistando espaço na agenda das grandes corridas promovidas no interior do
Estado de São Paulo. O evento esportivo atrai atletas de elite que se preparam para a
São Silvestre e outras provas e muitos adeptos da corrida.
Em 11 anos de organização, a Corrida SM saltou de 200 participantes em sua primeira
edição para 2,1 mil corredores. São atletas amadores, profissionais e colaboradores da
São Martinho que disputam provas de 5 e 10 km. O evento também conta com a
participação de crianças entre 8 e 14 anos, que vivenciam a experiência de correr
pequenas distâncias e o clima de uma prova.
Na disputa dos 10 km Masculino, o vencedor foi Glenison Gilbert de Carvalho, com o
tempo de 32:59 min. No feminino, a atleta Amanda Aparecida de Oliveira ganhou com
o tempo de 39:27 min. No percurso de 5 km, os vencedores foram Alexandre Ribeiro
Pastorello, com o tempo de 16:08 min, no masculino, e Valéria Sanches Pietro, com o
tempo de 19:34 min, no feminino, ganhadora da prova em 2018. Os cinco primeiros
em cada categoria também receberam prêmios em dinheiro.
Os colaboradores da São Martinho disputaram categorias internas no masculino e
feminino nas distâncias de 5 e 10 km. Na prova de 10 km, foram premiados com
dinheiro os cinco primeiros colocados em cada categoria. Os classificados entre 6º e
10º lugar receberam troféus. Na prova de 5 km, os cinco primeiros em cada categoria
receberam premiação em dinheiro. Confira os resultados dos colaboradores da São
Martinho:
Masculino 10 km - 1º- Diones Renis Horácio Medeiros da Silva (36:04); 2º- José
Roberto Pedrozo (38:23); 3º- Nelicio Santos de Souza(39:16); 4º- Reginaldo Eduardo
Manoel (40:13); e 5º- Aécio Gomes Ferreira (42:55).
Feminino 10 km: 1º- Marli Borges Silva(54:20); 2º- Juliana Queiroz Beraldo Culotti
(01:00:15); 3º- Mariane Sampaio de Aguiar Magalhães (01:04:22); 4º- Lorane Dolfi
(01:06:03); e Ana Flávia Fedato Zarro(01:06:24).
Masculino 5 km - 1º- Daniel Barros Marques (19:35); 2º- Gilson Carvalho Cordeiro
(19:42); 3º- Mathias Machado Valente (19:55); 4º- Luciano Bispo dos Santos (20:06); e
5º- Roni Cesar Medeiros da Silva (20:16).

Feminino 5 km: 1º- Maria Aparecida Ferreira (26:53); 2º- Ionice de Araújo (29:59); 3ºJuliana Anacleto (31:38); 4º- Gleisismara Ferreira de Almeida(36:11); e 5º- Thais
Terzner Barbosa (36:32).
A 10ª Edição da Corrida SM foi promovida com o apoio da City Vida Academia e
Unimed Jaboticabal, e contou com organização da Paulinho Sports.
A São Martinho promove há 11 anos a corrida com objetivo de estimular a prática de
exercícios e uma vida mais saudável entre seus colaboradores e a comunidade. A
Companhia parabeniza a todos os participantes, atletas profissionais e amadores,
colaboradores da empresa que se dedicam ao esporte.
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Sobre a São Martinho
A São Martinho está entre as maiores companhias sucroenergéticas do Brasil, com
capacidade aproximada de moagem de 24 milhões de toneladas de cana. Possui quatro
usinas em operação: São Martinho, em Pradópolis, na região de Ribeirão Preto (SP);
Iracema, em Iracemápolis, na região de Limeira (SP), Santa Cruz, localizada em Américo
Brasiliense (SP) e Boa Vista, em Quirinópolis, a 300 quilômetros de Goiânia (GO). O
índice médio de mecanização da colheita é de 100%. Visite o site
www.saomartinho.com.br
Informações: Conceito Comunicação | (16) 3621-3252
Atendimento: Gustavo Junqueira Jr. / gustavo@conceitocomunic.com.br
Rodrigo Pinto / rodrigo@conceitocomunic.com.br

