
Corrida do Rock reúne 4,4 mil no Shopping Nações 
 
  
A Corrida do Rock, realizada no sábado, 5 de maio, reuniu 4,4 mil pessoas no 
Shopping Nações, em Limeira. Dessas, 1760 são atletas que vieram de 94 
cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia.  
 
A prova, realizada desde 2003, é a primeira do Brasil a unir a paixão pela corrida 

e pelo rock. Nesta edição, o percurso teve 6.6km. A Corrida do Rock Unimed 

Limeira é uma realização de Scuderia Sport, Maverick Café e Academia Moving. 

Antes do início da corrida, o som já atraía o público até a arena montada no 

estacionamento do Shopping Nações. Pouco antes da largada, uma professora 

de educação física subiu ao palco e comandou o alongamento coletivo.  

Dentro do shopping, muitos atletas preferiram momentos individuais para 

concentração e aquecimento. Enquanto alguns se aqueciam subindo as escadas 

que dão acesso à Praça de Alimentação, outros se alongavam pelos corredores. 

Muitos competidores participaram em equipes. O estacionamento foi tomado por 

tendas de apoio para esses times que vieram de toda a região atraídos por esta 

corrida com largada em clima de sunset. O público também foi expressivo dentro 

do Shopping Nações e nas ruas do entorno. 

Minutos antes da largada a sensação de adrenalina tomava conta dos atletas. 

Às 17h30 a sirene soou e o cronometro foi disparado. Os corredores saíram pelo 

portão na lateral do Shopping Nações em percurso pelos bairros Village e Santa 

Adélia. 

O público recebeu com euforia os primeiros colocados. Dentre os homens, o 

vencedor foi Carlos Antonio dos Santos (Bira), da equipe Younique, com 19 

minutos cravados. O segundo lugar ficou com Samuel Souza do Nascimento e 

o terceiro a chegar foi Jainton Pereira da Silva.  

O competidor Cleiton Moreira cruzou a linha de chegada e era só elogios para a 

prova. “Mais uma vez os organizadores se superaram! Parabéns pela ótima 

estrutura montada para a corrida! A arena que montaram no estacionamento do 

Shopping Nações estava maior e melhor neste ano. Agora é segurar a ansiedade 

para a edição do fim do ano!”, divertiu-se. 

No feminino, a primeira colocada foi Giovanna Martins, do São Paulo Futebol 

Clube, que cruzou pela linha de chegada com 23min04s, seguida por Andreia de 

Oliveira da Silva e Carolina Bilato. 

A participante Patricia Camargos, que corre há mais de dois anos, ficou com o 

oitavo lugar. Ela largou do primeiro pelotão e, ao chegar, elogiou o percurso e a 

animação dos concorrentes. “A Corrida do Rock é uma das melhores que já 

participei! É de uma energia sensacional”, garantiu. 

Barbara Cruanes participou pela segunda vez da Corrida do Rock e foi em 

equipe. “Gostaria de parabenizar os organizadores por sempre incentivarem o 



esporte em nossa cidade. A prova foi bem organizada e o Shopping Nações foi 

uma ótima escolha de local, tanto pela estrutura quanto pela localização”, 

ressaltou. 

Na categoria casal, os primeiros a chegar foram Cesar Eduardo Lissoni e 
Francine Lissoni, seguidos por Eduardo Gabbai e Regina Novais e, em terceiro, 
Ricardo Magalhães e Vanessa de Oliveira.  
 
Para fechar em alto astral a programação da Corrida do Rock, os competidores 

puderam apreciar o show da banda Raimundos. A próxima edição da Corrida do 

Rock já tem data marcada. A prova será em 21 de outubro de 2018, no período 

da manhã. 

 

 

 


