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CAMBOTAS 
TRAIL FEST
reuniu o mais 
forte start list 
da história do 
trail brasileiro

evento encerrou com 
chave de ouro a primeira 
edição da super Copa 
trail, reunindo os 
melhores atletas do 
brasil, em uma disputa 
que marcou época no 
trail running nacional. ONE HUNDRED

Caminho do ouro 
vai  distribuir a maior 

premiação em dinheiro da 
história do trail no brasil

ULTRA DOS 
PERDIDOS
está de volta com 

novidades em 2022

SUPER COPA 
TRAIL 2022

promete acirrar a 
competitividade nas

provas de trail brasileiras
INDOMIT 

PEDRA DO BAÚ
promete start list
de peso em 2022

Conheça as semelhanças 
profundas além da 
metáfora de que  o 

empreendedorismo é uma 
maratona, não uma corrida

EMPREENDEDORISMO
E ULTRA TRAIL
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E D I T O R I A L

EDIÇÃO 18 RTR

 mais um ano se inicia, e, com ele, a esperança 
de que possamos realmente voltar nossas vidas ao 
normal. encerramos 2021 de maneira épica, com o 
Cambotas trail fest, um festival de trail running que se 
tornou um divisor de águas para a modalidade no brasil, 
oferecendo, além da prova com o mais forte star list da 
história do trail brasileiro, uma vivência magnífica entre 
atletas, organizadores de eventos, proprietários de lojas, 
profissionais do esporte, e a comunidade do povoado 
de Cocais, que acolheu essa grande festa com muito 
carinho, na tradicional hospitalidade mineira.
 e esse é o assunto principal desta 18ª edição, 
onde vamos falar também de algums provas que 
prometem incendiar o cenário do trail running nacional.
 também vamos falar da super Copa trail, que 
teve sua estreia em 2021, e culminou com o Cambotas 
trail fest, em uma celebração entre os principais players 
dessa modalidade que cresce a cada dia em nosso país.
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 Cambotas encerrou nosso ano aquecendo os 
nossos corações, fazendo-nos perceber que, com a 
união de todos por um mesmo propósito, conseguimos 
explorar o potencial do nosso esporte, além de dar a ele 
visibilidade, num país onde os pés que tocam as bolas 
nos campos, também escalam montanhas e mostram 
talento nas trilhas!
 desejamos a todos um ano repleto de aventuras 
e conquistas! Que cada um alcance o topo de sua 
montanha, e realize seus sonhos! boa leitura!
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SUPER COPA TRAIL 2022
promete acirrar a competitividade nas 
provas brasileiras
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CAMBOTAS TRAIL FEST
REUNIU O MAIS FORTE START
LIST DA HISTÓRIA DO TRAIL 
RUNNING BRASILEIRO

por Wanderson Nascimento

“eu vi essa prova como um grande 
desafio para o ano. eu sabia que a 
maioria dos atletas fortes do brasil 
estariam lá, então já encarei, desde
o início, como o desafio do ano"

Rogério Silvestrin, Campeão Cambotas 
Marathon 2021

Foto: Thiago Lemos



     Entre os dias 15 e 18 de 
dezembro de 2021, o povoado 
de Cocais, distrito de Barão 
de Cocais, em Minas Gerais, 
tornou-se o centro das 
atenções no cenário do trail 
running brasileiro, com o 
Cambotas Trail Fest, evento 
que se configurou como 

e valorização da cultura e 
gastronomia local, o evento 
também reuniu o mais forte 
start list da história do 
trail running no Brasil, para 
disputar uma prova de 45 km 
pelas montanhas da Serra de 
Cambotas.

o maior festival de trail da 
América Latina.
     Com uma programação 
diversificada, incluindo 
mostra de cinema, festival 
de fotografias, bate-papos 
diversos sobre o esporte, 
estandes de lojistas, 
apresentações musicais, 

INCENTIVO
ÀS NOVAS GERAÇÕES

     Além do percurso de 
45 km, para a categoria 
adulto, a prova contou com 
a categoria juvenil (sub-
23), que percorreu 25 km, 
e infantil (sub-16), com 
percurso de 11 km, com 
objetivo de estimular as 
novas gerações no trail.
     Entre os juvenis, 
estiveram presentes alguns 
atletas que integraram a 

Gabriel Silva completaram o 
pódio. 
    Na prova infantil, Eduardo 
Carvalho foi o campeão, com 
1h03, seguido por Matheus 
Lamego (1h07), Davi Carvalho 
(1h20) e Brendom Lucas 
(1h44). No feminino, Elis Juliana 
(1h20) e Larissa Carvalho 
(1h29) foram as únicas atletas 
presentes.

seleção brasileira juvenil de 
skyrunning,  representando 
o país em campeonatos 
mundiais na Itália. Um deles 
é o campeão da prova, 
Ayslan Miragaia, que concluiu 
o percurso em 2h33. Em 
segundo ficou o atleta de 
Passa Quatro, João Luiz, que 
também esteve no mundial 
de skyrunning. João Fernando 
Accioly, Alexandro Junior e 

Fotos: Thiago Lemos
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Pódio Geral Feminino - 45 km

Pódio Sub 23 Masculino

Pódio Infantil Feminino

Atletas da categoria Infantil

Ayslan, campeão Sub-23
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     Em trilhas e montanhas 
mineiras, os paranaenses 
foram soberanos nos 45 
km da prova adulta. Apesar 
de serem cogitados como 
grandes favoritos, em uma 
prova com start list tão forte, 
tudo poderia acontecer. No 
entanto, o primeiro lugar 
geral masculino e feminino 
não foi surpresa, tendo em 
vista o histórico recente 
de performance de Rogério 
Silvestrin e Letícia Saltori.
     Como de praxe, Silvestrin 
largou de forma mais 
moderada, com objetivo de 
estudar os adversários e 
sentir o ritmo da prova. À 
sua frente, e junto consigo, 
alguns nomes já conhecidos, 
outros totalmente 
desconhecidos, que 
certamente o fizeram, pelo 
menos no início, analisar de 
maneira mais aprofundada a 
estratégia a ser adotada para 
vencer a prova.

     No entanto, essa 
indagação não durou mais 
que os cinco quilômetros 
de estrada, até que eles 
chegassem às trilhas 
técnicas, e Silvestrin 
passasse a se sentir em 
casa, assumindo a liderança, 
e a mantendo com larga 
vantagem até o final, em uma 
das mais belas performances 
já vistas em uma prova de 
trail no Brasil.
     “eu vi essa prova como 
um grande desafio para 
o ano. eu sabia que a 
maioria dos atletas fortes 
do brasil estariam lá, então 
já encarei, desde o início, 
como o desafio do ano. 
fiz uma boa preparação, 
consegui treinar bem, sem 
lesão, e sabia que iria ter 
que estar 100%, pois, além 
de adversários fortes, eu 
sabia que teria um trajeto 
bem técnico”, declarou 
Rogério.

     Ele não conhecia o 
terreno, mas pelo que ouviu 
falar, já imaginava como 
seria, então, teve bastante 
foco nos treinos técnicos. 
“apesar de ser corrível, 
ela era travada, então, 
era preciso estar atento 
a cada passada para não 
se machucar. eu já fui com 
a cabeça de que seria 
bastante travada e técnica. 
Chegando em Cocais, eu vi 
que era isso mesmo, pelo 
pequeno trecho onde fiz o 
reconhecimento”.
     Silvestrin também 
destaca a organização 
do evento, com uma 
“simplicidade e uma 
grandeza juntas”, pela grande 
estrutura instalada em um 
vilarejo bem simples, porém 
muito acolhedor.
     A estratégia deu certo, 
e tudo ocorreu como 
planejado. “Ataquei já na 
parte das trilhas, passei e fui 

PARANAENSES
SOBERANOS

Fotos: Thiago Lemos

Foto: Thiago Lemos
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até o final, mantendo uma 
constância. A marcação 
da prova foi nota 10, e as 
paisagens incríveis, além 
do nível alto de dificuldade. 
Apesar de ter corrido bem, eu 
sofri bastante, inclusive com 
o calor em parte da prova”.
     O campeão destaca 
que, para ficar perfeito, 
só é preciso que mais 
patrocinadores abracem o 
evento, para que possa haver 
uma premiação melhor para 
os atletas.
     Já Letícia Saltori, que 
venceu a Mons Ultra Trail, 
em sua estreia acima de 100 
km, afirma que continuou no 
embalo do treinamento, com 
foco na Cambotas Marathon. 
“Inclusive corri uma prova 
de subida muito difícil na 
Serra do Rio do Rastro uma 
semana depois de fazer a 
maior distância da minha 
vida, tudo isso porque eu 
estava muito focada para 
chegar bem em Cambotas, 
eu sabia que seria uma prova 
muito desafiadora e técnica, 
também seria uma prova 
bem disputada, a lista de

inscritos reuniria os melhores 
das trilhas”, destacou.
     Ela afirma que a 
prova atendeu às suas 
expectativas. Ela declara que 
tem desafios gigantes para 
este ano, e Cambotas seria 
seu termômetro pessoal. 
“minha meta era correr o 
meu melhor, com força 
total; o percurso foi muito 
duro, e era exatamente isso 
que eu desejava. fiquei 
muito satisfeita com meu 
desempenho, consegui 
imprimir um ritmo muito 
bom, principalmente nas 
subidas, que sempre foram 
meu calcanhar de aquiles”, 
explicou. 
     Além de atleta, Letícia 
é professora e também 
organiza eventos. Ela declara 
que acompanhou, mesmo de 
longe, todo o empenho do 
Valmir, junto a uma equipe 
muito esforçada. “A gente 
via que todos ali estavam 
100% comprometidos para 
entregar um evento de nível 
internacional. Organizar uma 
prova daquele porte não é 
brincadeira! Agradeço a

seriedade, competência e 
total esforço desse time, 
que fez o show / espetáculo 
acontecer. Fizeram sair do 
papel”.
 Ela finaliza, afirmando 
que toda crítica sempre é 
bem vinda, principalmente 
quando queremos crescer. 
“sempre tem algo a 
melhorar, não somos 
perfeitos, tenho certeza 
de que essa paixão dos 
envolvidos para organizar 
Cambotas vai continuar 
na busca da evolução 
do nosso esporte. farei 
tudo que estiver ao meu 
alcance para contribuir, pois 
somos uma comunidade, 
cada um é importante, 
a soma de forças com 
certeza proporcionará um 
crescimento sensacional 
ao trail no brasil”, pontuou, 
ressaltando que espera 
ansiosa para que, muito 
em breve, ela possa voltar 
a Cocais para encarar este 
desafio novamente e com 
muita saúde.

NOVOS NOMES 
SURPREENDEM NO TOP 10

     Entre tantas estrelas já 
conhecidas no cenário do 
trail brasileiro, com exceção 
do campeão Rogério 
Silvestrin, que era a aposta 
de quase todos para vencer 
a prova, nos demais postos 
no top 10 eram esperados 
os mais conhecidos que 
estavam no start list, 
como vários atletas que já 
representaram a seleção 
brasileira em mundiais de 
trail running, e que já são 
“figurinhas carimbadas” no 
lugar mais alto do pódio das 
principais provas no Brasil.

     No entanto, para surpresa 
de muitos, vários desses 
grandes nomes sequer 
completaram a prova, que 
teve uma grande quantidade 
de DNF (Did Not Finish). Outros 
deles foram surpreendidos 
por nomes pouco, ou quase 
nada conhecidos no cenário 
trail, em especial das longas 
distâncias.
     É quase unanimidade 
falar que a maior surpresa 
da prova foi o cearense 
Carlos Eduardo de Araújo, que 
concluiu a prova em 5º geral.
     Nas fotos do início da

prova é possível ver Carlos 
destacado, na ponteira, 
levando, em seu calcanhar, 
nomes como Rogério 
Silvestrin, Júnior Acedo, Chico 
Santos, Fantasma, Celinho, 
entre outros monstros 
sagrados do trail.
     Carlos afirma que 
Cambotas foi uma 
experiência fantástica. 
Acostumado a provas com 
pouco ganho de elevação, 
ele declara que ainda não 
havia corrido uma prova com 
tanta altimetria, ainda mais 
com o nível de atletas da

Foto: Thiago Lemos

Foto: Thiago Lemos
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VIVÊNCIA TRAIL
competição. “Senti que a 
prova foi difícil devido a 
minha falta de experiência 
em corridas com grandes 
atletas, mas fui me 
adaptando ao grau de 
dificuldade, posso dizer que 
para  mim a parte mais difícil 
foi descer por dentro do 
rio exigindo muita técnica 
do atleta, enfim a prova foi  
10 em todos os quesitos”, 
declarou.

Ele também destaca 
a beleza do lugar, e a 
organização. “Um percurso 
muito bonito e técnico 
que foi escolhido pela 
organização e o apoio 
dos atletas,  perfeito, só 
tenho gratidão e o dever 
de  parabenizar o Valmir e 
toda a sua equipe de staffs, 
bem como as pessoas 
que estavam ajudando 
e motivando os atletas”, 
relatou.
     Carlos é natural da 
cidade de Pedra Branca, no 
interior do estado do Ceará, 
que fica no Parque Nacional 
de Ubajara, e declara 
que  a corrida sempre 
esteve presente em suas 
atividades, mas começou 
a treinar com maior foco 
e auxílio em 2016, em 
percursos de 5 km e 10 km. 
Já em 2016 ele ganhou o seu 
primeiro troféu numa prova, 
da corrida TV Verdes Mares, 
da capital cearense.
     No trail, sua experiência é 
bem mais recente. “A minha 
primeira corrida de trail run 
foi em 2019, quando fiz os 
50 km no Parque Nacional 
de Ubajara, onde tive a 
felicidade de ganhar a minha 
primeira prova. A partir dali, 
meu foco foi todo voltado 
para essas provas, com a 
ajuda da minha assessoria 
esportiva Stark, a qual me dá 
todo o apoio”, explicou.
          Em 2020 e 2021, 
Carlos disputou outras 
provas, com excelentes 
resultados, mas a prova que 
deu a ele a qualificação para 
a Cambotas Marathon foi a 
Maratona Beach Run 

Brasil,  na areia, onde obteve 
o segundo lugar geral. “Os 
lugares onde eu treino são 
muito diferentes do que eu 
vi em Minas Gerais, na minha 
ida ao Cambotas Trail Fest. 
Hoje tenho 38 anos, moro em 
Fortaleza há 12 anos, onde 
trabalho, e moro com meus 
irmãos”, concluiu.
     No top 10, outros nomes 
também surpreenderam até 
os melhores apostadores. 

      Do 6º ao 10º colocado,  
certamente nenhum deles 
estaria entre os favoritos 
para os maiores especialistas 
e conhecedores do cenário 
do trail running brasileiro. 
Apesar de colecionarem 
bons resultados, Wanderson 
Nascimento, Caio Lima, 
Vicente Machado e Jefferson 
Dias são nomes menos 
conhecidos que muitos que 
ficaram de fora do top 10.

     O Cambotas Trail 
Fest proporcionou aos 
atletas, acompanhantes 
e ao povoado de Cocais 
muito mais do que uma 
competição com os 
melhores atletas do Brasil. 
Todos puderam viver uma 
imersão no mundo do trail 
running, que possibilitou aos 
atletas vivenciarem uma 
troca de experiências inédita 
no Brasil, unindo gerações 
diferentes, e, principalmente,  
todas as regiões do Brasil, 
que estiveram representadas 

na competição com a 
presença dos campeões 
de provas integrantes da 
Super Copa Trail, que foram 
classificatórias para a 
Cambotas Marathon.
     Nomes consagrados da 
elite do trail running brasileiro 
dividiram a mesa das 
refeições com revelações e 
jovens nomes do esporte, 
em uma resenha produtiva, 
regada ao tradicional estilo 
mineiro, com café e pão 
de queijo, além de outros 
quitutes da gastronomia

mineira, caprichosa e 
carinhosamente produzidos 
pela comunidade local, 
para receber e alimentar os 
monstros das montanhas.
     Esse sentimento 
foi unânime entre os 
participantes envolvidos 
no evento, e foi notório 
também na comunidade, 
que teve reflexos de uma 
maior movimentação 
na economia local, em 
estabelecimentos de 
hospedagem, alimentação, 
além da participação de 
atletas locais.

Fotos: Thiago Lemos

Fotos: Thiago Lemos

Caio Lima, em sua estreia em uma prova mais longa, também foi 
destaque, com a 7ª colocação geral

Carlos Eduardo liderando a prova nos km iniciais
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Equipos

 Brasil,

COM A PALAVRA,
O PAI DO CAMBOTAS 
TRAIL FEST...

“Minha meta era conseguir fazer o evento 
acontecer, nem que eu tivesse que eu 
mesmo gritar ‘já’, sem nenhum patrocínio, 
nem estrutura… Eu tinha que fazer o 
evento acontecer..."

Valmir Lana Jr.

     Idealizado e concebido 
pelo ultramaratonista e 
empresário Valmir Lana Junior, 
diretor executivo da Revista 
Trail Running, o Cambotas 
Trail Fest marcou um divisor 
de águas no trail running 
brasileiro, e já gera grandes 
expectativas para a edição 
2022.
     Valmir declara que a 
concepção do evento foi 
justamente de conseguir 
unir não somentes os 
melhores atletas da 
modalidade, como também 
inserir os eventos da Super 
Copa Trail, as marcas que 
trabalham no cenário trail, 
produtores e audiovisual, 
treinadores e assessorias, 
para que se pudesse ter um 
intercâmbio de informações 
e conhecimento muito maior, 
que gerasse oportunidade de 

produtores se apresentarem 
para eventos, eventos se 
apresentarem para marcas, 
atletas serem notados 
pelas marcas, assessorias 
também poderem ter esse 
intercâmbio, fazendo um 
grande networking do cenário 
do trail brasileiro, isso tudo 
tendo como protagonismo 
a competição dos melhores 
atletas do país competindo 
em um percurso único.
     Ele destaca que os 
desafios foram muitos 
para que o evento saísse 
do mundo das ideias e se 
tornasse realidade. “Além 
de conseguir patrocínio, 
que foi praticamente zero, 
tirando alguns pontuais, que 
conhecimento muito maior, 
que gerasse oportunidade de 
produtores se apresentarem 
para eventos, eventos se 

apresentarem para marcas, 
atletas serem notados 
pelas marcas, assessorias 
também poderem ter esse 
intercâmbio, fazendo um 
grande networking do 
cenário do trail brasileiro, 
isso tudo tendo como 
protagonismo a competição 
dos melhores atletas do 
país competindo em um 
percurso único.
     Ele destaca que os 
desafios foram muitos 
para que o evento saísse 
do mundo das ideias e se 
tornasse realidade. “além 
de conseguir patrocínio, 
que foi praticamente zero, 
tirando alguns pontuais, 
que possibilitaram que a 
gente não tivesse gastos, o 
maior desafio foi conseguir 
colocar esta ideia na 
cabeça das pessoas, 
de que o Cambotas trail 
fest é um evento do 
qual todos possam tirar 
proveito, não somente 
para o evento ficar forte, 
ou ter o melhor percurso, 
enfim, de convencer os 
organizadores de prova de 
que o Cambotas trail fest 
não é um concorrente, 
mas sim um evento para 
agregar, e fazer com que 
os demais eventos e as 
assessorias cresçam com 
esse movimento”, declarou.
     Ele acrescenta que esse 
desafio ainda vai continuar 
nos próximos anos, pois 
permanece a dificuldade 
de mostrar a todos que 
participam do cenário trail a 
importância de termos um 
evento de festa, comunhão 
com todos os participantes 
do cenário. “esse para 
mim continuará sendo o 
maior dos desafios. Claro 
que organizar o evento em 
si, presencialmente, é um 
desafio muito grande, e 
termos a responsabilidade 
de colocar grandes atletas 
em um percurso tão variado 
e técnico também foi um 
grande desafio”.

Foto: Thiago Lemos
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Valmir ao lado da esposa Gabriela, que, mesmo grávida,
atuou ativamente na organização do Cambotas trail fest

Valmir e Wanderson Nascimento, 6º 
colocado geral na Cambotas Marathon
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Valmir também destaca a 
dificuldade de conseguir 
apoiadores, principalmente 
por se tratar da primeira 
edição do evento. “Tive 
que utilizar todo meu know 
how, minha imagem de 10 
anos dentro do cenário 
trail, produzindo conteúdo, 
fazendo coberturas, correndo 
as principais provas do Brasil 
e do mundo, para conseguir 
um pouco de crédito, e 
mesmo assim foi realmente 
um pouco de crédito, mas 
que foi fundamental, apesar 
de não suficiente para 
realizar tudo que gostaríamos 
dentro do evento da 
dimensão que planejamos”, 
explicou.
     “Minha meta era 
conseguir fazer o evento 
acontecer, nem que eu 
tivesse que eu mesmo gritar 
‘já’, sem nenhum patrocínio, 
nem estrutura… Eu tinha que 
fazer o evento acontecer, 
para ganhar respeito e 
notoriedade como 
 organizador de um evento

de alta qualidade. O evento 
aconteceu, e agora vamos 
para a próxima fase, que é 
mostrar os resultados, e aí 
sim facilitar esse trabalho 
de captação de patrocínio e 
apoio”, acrescentou.
     Apesar de não ter 
conseguido realizar tudo 
que imaginou e planejou, 
Valmir destaca que o evento 
foi um grande sucesso, 
tanto de opinião, quanto de 
crítica. “Todas as críticas 
que recebemos foram 
construtivas, pontuais, e 
direcionadas para nós, 
de maneira discreta, sem 
colocar em redes sociais. 
Todo mundo que participou, 
se entregou e entendeu o 
espírito do evento estava 
lá para contribuir, tanto os 
atletas de elite, que deram 
dicas para quem estava 
fazendo a marcação do 
percurso, como o feedback 
que tivemos, que foi muito 
positivo”.
     Sobre a repercussão do 
Cambotas Trail Fest, que

foi imensa, Valmir destaca 
que o perfil do evento no 
Instagram ganhou cerca 
de mil novos seguidores 
naquele final de semana, 
com um engajamento 
muito grande, que 
envolveu quem estava 
participando e quem estava 
de casa acompanhando 
pela internet. “Foi uma 
repercussão muito 
positiva, um primeiro 
evento, um conceito novo, 
com distância única, 
com classificação para 
participar, com inscrição 
gratuita, proporcionando 
aos melhores atletas do 
Brasil a oportunidade de 
participar de um evento de 
altíssimo nível. Tivemos uma 
repercussão estrondosa, 
e imagino que em 2022 
colocaremos cerca de 
600 atletas classificados, 
produzindo um evento ainda 
mais marcante, com muito 
mais presença e ainda mais 
repercussão”, concluiu.

CLICKS PELAS LENTES DO 
FOTÓGRAFO THIAGO LEMOS

Foto: Thiago Lemos
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Wellington noronha e ernani souza, 4º e 3º colocados na Cambotas 
marahon

roger darrigrand, o gringo mineiro, 12º colocadoduas gerações de corredores mineiros,
ernani souza (3º) e Wanderson
nascimento (6º)

Celinho, fantasma e Junior acedo, três 
atletas que já representaram o brasil em 
mundiais de trail running
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uma das muitas partes técnicas do percurso



MONS ULTRA TRAIL ESTREOU 
DE FORMA ÉPICA EM 2021

por Wanderson nasCimento

     A pequena cidade de 
Nova Trento, em Santa 
Catarina, vivenciou e 
compartilhou com todo 
o Brasil, em 2021, um dos 
maiores momentos da 
história do trail nacional. 
Cerca de 500 corredores 
estiveram reunidos para as 
distâncias de 104 km, 85 
km, 55 km, 25 km e 12 km, 
incluindo alguns dos grandes 
nomes do trail nacional.
     A competição conseguiu 
juntar percursos muito 
técnicos, com as trilhas do 
Monte Barão de Charlach, 
Monte Lima, Monte Bela 
Vista e Morro da Cruz; com 
passagens por pontos 
turísticos, como a escadaria 
do Santuário Santa Paulina, 
um complexo turístico 
dedicado à primeira santa 
 

brasileira.
      No percurso mais longo, e 
que gerava a maior expectativa 
da prova, foram 104 km com 
mais de 6000m de desnível 
positivo, em um terreno com 
alto grau de dificuldade. Com 
um forte start list, que tinha 
nomes como Chico Santos, 
Cleverson (Fantasma) e Celinho 
no masculino; além de Letícia 
Saltori, Patrícia Honda, Diana 
Bellon e outras no feminino, os 
olhos dos trail runners de todo 
o Brasil estavam voltados para 
Nova Trento.
     No masculino, Celinho, de 
São Bento do Sapucaí - SP, 
foi soberano e venceu a prova 
com a espetacular marca de 
13h01, mais de 1h30 à frente 
do vice-campeão, o Fantasma, 
que fechou com 1h39. Em 
terceiro, Daniel Meyer 

surpreendeu a todos com 
todos com uma excelente 
performance, e o tempo de 
14h52. Kenetti Diego (14h53) 
e o estadunidense Roger 
Darrigrand (15h01) fecharam o 
pódio geral masculino.
     Em sua estreia em 
distâncias acima de 100 km, 
a paranaense Letícia Saltori, 
assim como Celinho, reinou 
absoluta, e venceu a prova 
com 15h55, mais de duas horas 
à frente das experientes Diana 
Bellon (18h13) e Patrícia Honda 
(18h28). Ivonete Wild (22h41) 
e Karina Ferreira (24h25) 
completaram o pódio feminino.
     Letícia e Celinho ergueram 
uma linda taça transitória, 
que ficará exposta na sede 
da organização do evento, 
com os nomes dos campeões 
gravados na base.

85km masculino:
1. Andre Siegle, com 11h57m43s; 2. Everton 
Costa Sasse, com 12h06m40s; 3. Jeferson 
Dias Sapiranga, com 12h26m59s; 4. Cesar 
Henrique Goldner Picinin, com 12h30m41s; e 5. 
Kleiton De Morais Lucatelli, com 12h55m48s.

85km feminino:
1. Camila Feijó, com 14h59m10s; 2. Denise 
Soares de Camargo Ventura, com 17h26m49s; 
3. Marines Ramos de Camargo, com 
17h31mi06; 4. Catia Geremia, com 18h35m47s; 
e 5. Maurilia Maria Miguel, com 18h47m07s.

55km masculino:
1. Rogerio Silvestrin, com 6h05m34s; 2. 
Vicente Vieira Machado, com 6h29m59s;
3. Claudio Clasen Schlindwein, com 7h31m34s; 
4. Guilherme Magnun, com 7h36m45s; e 5. 
Charles Costa; com 7h48m08s.

55km feminino:
1. Ana Paula Oliveira Silveira Peixoto, com 
7h02m59s; 2. Ivania Rambo, com 7h18m34s;
3. Francieli Renata Kiekow Feliz. com 
7h41m19s; 4. Susany Perardt, com 8h12m29; e 
5. Jasieli Tagliari Dalla Rosa, com 8h17m13s.

CONFIRA, ABAIXO, OS RESULTADOS DOS DEMAIS PERCURSOS:

25km masculino:
1. Alexandre Santiago Mogi, com 2h08m59s; 
2. Manuel Lago 2h11m05; 3. Marcos Antonio 
Boos; com 2h11m24s; 4. Alessandro Tambosi, 
com 2h11m58s; e 5. Gilberto Antonio Bandeira, 
com 2h14m53s.

25km feminino:
1. Silvia Durigon, com 2h21m19s; 2. Sylvia 
Kreuger, com 2h38m50s; 3 Denise de 
Farias, com 2h42m25s; 4. Tais Damasio, 
com 2h47m04s; e 5. Cristina Dumke, com 
2h57m05s.

12km masculino:
1. Augusto Mondardo Castill, com 1h09m58s; 
2. Cezar Alonso de Oliveira, com 1h13m35s; 
3. Max Junior, com 1h14m51s; 4. Marco Aurelio 
Piazza, com 1h17m03s; e 5. Murilo Schramm 
Da Silva, com 1h19m11s.

12km feminino:
1. Karina Generoso Ribeiro, com 1h25m; 2. 
Luciana de Paula Cunha, com 1h26m43s; 
3. Caroline Sangalli da Costa, com 1h32m; 
4. Catherine Cruz, com 1h46m01s; e 5. Loiri 
Bianchini Gaspar, com 1h49m59s.

Foto: Emanuel Galafassi

Celinho e letícia saltori, campeões dos 104 km. fotos: emanuel Galafassi20
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VAGAS LIMITADAS

VEJA OS PACOTES E GARANTA SUA VAGA

Vem aí a reunião dos praticantes
de esportes de montanha!

Atletas palestrantes confirmados!

Jornada Cultural e Científica de Montanhismo

Palestras, workshops, exposição de fotos, simpósio de saúde do
montanhista, fotografia, literatura e festas. Tudo relacionado
às principais modalidades desses esportes e seus estilos de vida.

Inscrições abertas até o dia 01 de março de 2022.

Isadora Martins

01 a 03
ABRIL

Hotel Fazenda Villa Forte
em Engenheiro Passos - RJ

na Rod. Presidente Dutra

_____________________________________________________

https://jornadademontanhismo.com.br/inscricao/%3Futm_source%3Drtr%26utm_medium%3Drtr%26utm_id%3Drtr%26fbclid%3DIwAR3uAlnmjcpaxr_skgJh6w9HITAkiAsZV0hO0jKXM4AXdV227ZuhdFzxCxg
https://jornadademontanhismo.com.br/inscricao/%3Futm_source%3Drtr%26utm_medium%3Drtr%26utm_id%3Drtr
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Agora é pra valer! Estão abertas as 

inscrições para a One Hundred Rio 

Caminho do Ouro World Series que 

vai explorar o Parque Nacional da 

Serra da Bocaina, em Paraty, Rio de 

Janeiro.

Em 2019, Paraty foi declarada 

Patrimônio da Humanidade pela 

Unesco e em abril você terá 

a chance de correr uma prova de 

nível internacional e ainda passear 

por estes caminhos de história.

Aproveite o desconto do lote de 

lançamento até 28 de fevereiro. 

Temos R$ 92 mil de premiação em 

dinheiro à procura de vencedores.

Esperamos por você!

WORLD
SERIESSERIESSERIES
WORLDWORLD

THE FIRST
ULTRA MOUNTAIN TRAIL

THE FIRST

Patrimônio da Humanidade pela 

a chance de correr uma prova de 

nível internacional e ainda passear 

Aproveite o desconto do lote de 

Temos R$ 92 mil de premiação em 

dinheiro à procura de vencedores.



ONE HUNDRED® RIO CAMINHO DO OURO
VAI DISTRIBUIR A MAIOR PREMIAÇÃO EM 
DINHEIRO DA HISTÓRIA DO TRAIL BRASILEIRO

     Entre os dias 21 e 24 de 
abril, o Parque Nacional da 
Serra da Bocaina, em Paraty, 
vai receber a prova com 
maior premiação da história 
do Trail Running brasileiro. A 
One Hundred® Rio Caminho 
do Ouro promete reunir 
grandes atletas do Brasil 
e outros países para uma 
disputa de tirar o fôlego.
     A competição inaugura o 
circuito One Hundred World 
Series, que terá outras 
quatro etapas (Portugal, País 
de Gales, Estados Unidos e 
Itália, onde será disputada 
a final). A prova terá opções 
de percursos para todos os 
gostos, com corrida kids, 
10 km, 21 km, 55 km, 100 km 
e 100 milhas. Essas duas 
últimas integram o circuito 

mundial, sendo qualificativas 
para a grande final, na Itália, 
entre os dias 13 e 16 de 
outubro, por meio de um 
sistema de pontos criado 
pela própria One Hundred, e 
que está disponível no site 
oficial.
     A One Hundred® Rio 
Caminho do Ouro vai 
distribuir a maior premiação 
em dinheiro da história 
do trail running brasileiro. 
Ao todo, serão R$ 92 mil, 
inclusive para os campeões 
das faixas etárias dos 100 km 
e 100 milhas. O campeão e a 
campeã geral das 100 milhas 
vão receber R$ 10 mil, e dos 
100 km, R$ 5 mil.
     Também serão premiados 
o campeão e a campeã da 
distância de 55 km, com o

de atletas internacionais, o 
que vai depender da situação 
da pandemia. É a maior 
prova trail do Brasil dentro 
de um parque nacional, com 
quase 200 km de trilhas, a 
maioria dentro do parque, e é 
também a maior premiação 
em dinheiro do Brasil, então 
nossa expectativa é alta” 
declara Cristiano Marcelino, 
diretor de prova da One 
Hundred® Brasil.
     O evento contará com 
transmissão ao vivo (live 
streaming) pelo canal do 
YouTube One Hundred TV, 
acompanhamento em tempo 
real da disputa pelo GPS dos 
atletas e comentários online 
pela página oficial da One 
Hundred®.

 “A expectativa é 
a melhor possível. 
A gente já vem 
planejando essa 
prova há pelo 
menos dois anos, 
mas, por causa 
da pandemia, não 
pudemos realizar. 
O circuito mundial 
vai acontecer em 
cinco países, e o 
Brasil será a porta 
de entrada, com a 
primeira etapa..."

Cristiano Marcelino,
Diretor de Prova

Foto: Adriane Carmignan
por Wanderson nasCimento

valor de R$ 1000 reais, além 
de premiações especiais 
para segmentos de uphill 
e downhill no percurso. Ao 
todo, somando-se as cinco 
etapas, serão distribuídas 
120 mil libras em premiação, 
o que equivale a mais de R$ 
900 mil.

PERCURSO

O percurso do Caminho do 
Ouro está localizado no 
extremo oeste do litoral do 
Rio de Janeiro, na chamada 
Costa Verde, e é constituído 
pelas áreas íngremes da 
Serra da Bocaina (trecho da 
Serra do Mar), com trilhas 
magníficas, onde a One 
Hundred já realizou, em

agosto de 2021, a Rio Special 
Stage, uma prova de estágios 
(uphill e downhill), que, pela  
primeira vez no Brasil, em se 
tratando de trail running, teve 
transmissão em tempo real 
(live streaming) pelo canal da 
One Hundred TV no YouTube.
     “A expectativa é a melhor 
possível. A gente já vem 
planejando essa prova há 
pelo menos dois anos, mas, 
por causa da pandemia, não 
pudemos realizar. O circuito 
mundial vai acontecer em 
cinco países, e o Brasil será 
a porta de entrada, com a 
primeira etapa. Esperamos 
receber os melhores atletas 
do Brasil, e já estamos com 
uma procura muito grande 
de atletas fortes. Esperamos 
também um grande número
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ULTRA DOS PERDIDOS 
ESTÁ DE VOLTA COM 
NOVIDADES EM 2022

     Nos dias 15 e 16 de julho 
de 2022 está de volta uma 
das mais icônicas provas 
de trail running do Brasil. A 
Ultramaratona dos Perdidos, 
que teve sua última edição 
épica, como campeonato 
continental de skyrunning, 
vai reunir os melhores 
atletas do Brasil em um 
dos melhores locais para a 
prática do trail no país.

inscrição.
     De acordo com a 
organização, a exclusão 
do percurso de 80 km foi 
motivada pelas dificuldades 
de logística, e para que 
sejam mantidas as 
características de uma prova 
de skyrunning.

Percursos: a Ultra dos 
Perdidos é considerada como

uma das provas de trail 
mais duras do Brasil pela 
maioria dos atletas que já 
a disputaram. O percurso 
principal, de 45 km, além da 
dificuldade imposta pelos 
2900 m de  desnível positivo, 
também tem a dificuldade 
técnica do percurso, com 
trilhas de difícil progressão, 
que permeiam os municípios 
paranaenses de Guaratuba,

Tijucas do Sul e São José dos 
Pinhais. 
    Além dos 45 km, serão 
travadas disputas épicas nas 
distâncias de 25 km, com 
seus 1570 m de ganho de 
elevação, e 13 km com 744 m 
de desnível positivo.
     Em sua última edição, os 
campeões foram Cleverson 
Fantasma e Maria Zanetti, 
nos 80 km; Rogério Silvestrin 

e Letícia Saltori, nos 45 km. 
Os dois percursos foram 
os primeiros na história do 
Brasil homologados pela 
Federação Internacional 
de Skyrunning (ISF). Nos 25 
km, os campeões foram 
Rodrigo Neves e Lúcia 
Magalhães;Caio Lima e Ana 
Oliveira venceram a prova de 
13 km.

     Depois de três anos, o 
Morro dos Perdidos, será 
palco novamente de belas 
disputas, nas distâncias de 
13, 25 e 45 km. A novidade
para este ano é justamente 
a exclusão da distância 
de 80 km. Dessa forma, 
os atletas inscritos nessa 
distância terão a opção de 
migrar para outros percursos, 
ou solicitar o reembolso da

por Wanderson nasCimento
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INDOMIT PEDRA DO BAÚ 
PROMETE START LIST DE 
PESO EM 2022

     A Indomit Pedra do Baú 
tradicionalmente abre o 
calendário das maiores e 
mais cobiçadas provas do 
Brasil de ultra trail. A última 
edição, em 2020, foi uma 
das últimas grandes provas 
antes da pandemia de 
covid-19. A prova ganhou uma 
repercussão ainda maior 
depois que foi seletiva para 
o mundial de trail running, em 
2019, reunindo um start list 
até então ainda não visto no 
cenário nacional do trail.

     Em 2022, a Indomit 
Pedra do Baú volta com a 
expectativa de reunir grandes 
atletas.
     De acordo com o 
organizador, Gustavo 
Nogueira, o ano de 2021 
foi muito complicado. “Ano 
passado, como todos podem 
imaginar, foi bem difícil 
para qualquer organizador 
de evento. Adiamento e 
cancelamento são duas 
palavras que tiram o sono de 
qualquer organizador de

eventos, e 2020 e 2021 foram 
anos que aprendemos, na 
marra, a lidar com essa 
situação”, afirmou.
     Ele acrescenta 
que, por outro lado, a 
pandemia também trouxe 
à tona um sentimento de 
valorização da vida, que vem 
potencializando tudo que é 
presencial. “Nesse contexto, 
acabou gerando um boom 
de inscrições para a edição 
de 2021 (que acabou sendo 
adiada), fazendo com que

Foto: WLADIMIR TOGUMIFoto: WLADIMIR TOGUMI

tivéssemos um recorde 
histórico no número 
de inscritos. Por isso, 
nossa expectativa é a 
melhor possível. Estamos 
trabalhando duro para que a 
edição de 2022 seja histórica 
e confirme a Indomit Pedra 
do Baú como uma prova 
imperdível no calendário das 
provas trail do Brasil”.
     Segundo Gustavo, para 
a edição de 2022 são 
esperados cerca de 1300 
atletas, sendo que o limite é 
de 1400. “Já estamos muito 
próximos desse número, 
por isso peço que os 
interessados corram para 
não ficarem de fora dessa 
edição histórica do evento”.
     O ano começou com 
um grande aumento dos 
casos de Covid, que voltou 
a acender o alerta das 
organizações de provas. No 
entanto, de acordo com 
Gustavo, o diálogo com 
as autoridades ainda está 
tranquilo. “Apesar do número

de casos esteja aumentando 
desde os primeiros dias 
do ano, o número de 
internações ainda é muito 
baixo, o que nos mantém 
otimistas em relação 
à realização do evento. 
Ainda não falamos em 
adiamento por aqui, apesar 
de sabermos que não temos 
o total controle da situação. 
Mesmo sabendo que tudo 
pode mudar, estamos muito 
otimistas e com quase tudo 
pronto para a realização 
do evento! Continuem 
treinando!”, pontuou.
     O ano de 2022 será 
marcado por mais uma 
edição do mundial de trail 
running, que foi adiado em 
2021. Desde 2019, quando a 
Indomit Pedra do Baú foi a 
única seletiva direta para o 
mundial, a prova passou a 
ter um start list de primeira 
linha, contando com uma 
quantidade alta dos atletas 
de elite, tanto no masculino 
como no feminino. Até o

momento, não há nenhuma 
sinalização para que a 
Indomit Pedra do Baú seja, 
por mais um ano, a seletiva 
para a formação da equipe 
brasileira que disputará o 
mundial, porém, de acordo 
com Gustavo, para este 
ano, mais uma vez, a prova 
terá a maioria dos melhores 
atletas do Brasil alinhados na 
largada. “Isso, com certeza, 
nos brindará com grandes 
disputas”.
     Ele finaliza, celebrando 
novas parcerias, que 
prometem aumentar ainda 
mais a qualidade da prova. 
“Com a chegada de grandes 
parceiros como a On Running 
e Amino Vital, a prova deste 
ano tem tudo para superar 
as expectativas, e nossa 
intenção é entregar a melhor 
Indomit de todos os tempos. 
Estamos trabalhando há um 
ano para isso, e contamos 
com a presença de toda a 
comunidade do trail running 
nacional”!
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e este ano esperamos ter mais 
de 100 eventos. A expectativa 
é muito grande, inclusive de 
ter a participação de atletas 
no ranking nacional da Super 
Copa, com a premiação 
presencial no festival que 
a gente realiza no mês de 
dezembro, no Cambotas Trail 
Fest.”
     Segundo ele, haverá 
premiação para atletas 
individuais, assessorias 
esportivas e equipes de 
performance, seja no ranking 
nacional, seja no ranking 
regional. Essas equipes de 
performance terão até 10 
atletas, e podem ser formadas

até pelas próprias assessorias. 
Também será feita a premiação 
por estados, porém de forma 
virtual, pois seria inviável 
fazer de forma presencial. 
“Com isso, acreditamos que 
iremos fomentar muito, tanto 
o cenário de eventos, quanto 
o de atletas e de assessorias 
esportivas, sem contar a 
parte de performance, com as 
equipes.”
     Valmir ainda explica que, 
após todo o ranking e todas 
as provas da Super Copa 
realizadas ao longo de todo o 
ano, todos esses players do 
trail brasileiro irão se reunir 
para uma celebração no 

Cambotas Trail Fest, que 
vai celebrar todo o ano que 
passou. “Vamos nos encontrar 
novamente em Cocais para 
festejar e assistir aos melhores 
atletas da Super Copa, em 
uma disputa de distância 
única entre os melhores do 
ano. É mesmo uma festa, e 
esperamos chegar a mais 
de 600 atletas alinhados em 
Cambotas no final de 2022”.
     Para mais informações 
sobre a Super Copa Trail 
2022, acesse o Instagram (@
supercopatrail), no qual há um 
link no perfil para acesso ao 
regulamento e informações 
extras.

SUPER COPA TRAIL 2022
PROMETE ACIRRAR A COMPETITIVIDADE 
NAS PROVAS BRASILEIRAS

por WANDERSON NASCIMENTO

Foto: Thiago Lemos

     No ano de 2021, mesmo 
com a temporada de 
competições no mundo do 
trail running se iniciando no 
segundo semestre, tivemos, 
no Brasil, a primeira edição 
da Super Copa Trail, uma 
iniciativa idealizada pelo 
Valmir Lana Junior, que tem 
como objetivo conectar 
atletas, organizações de 
provas e assessorias de 

corrida de todas as regiões 
do Brasil, em uma espécie 
de campeonato nacional, 
que culmina com a final, em 
dezembro, no Cambotas Trail 
Fest, que teve estrondoso 
sucesso em sua estreia.
     De acordo com Valmir, 
a Super Copa Trail 2021 foi 
um sucesso, mesmo com 
provas apenas no segundo 
semestre. “Foram mais de 30

eventos, com mais de 
1200 atletas e 270 atletas 
classificados diretamente 
para a Cambotas Marathon, 
que é a prova final da Super 
Copa.”
     Ele afirma que, para 2022, 
a expectativa é conseguir 
um circuito com muito mais 
eventos. “Se em 2021 não 
fosse a pandemia, teriam sido 
82 eventos da Super Copa
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A RELAÇÃO ENTRE O 
EMPREENDEDORISMO
E O ULTRA TRAIL

por JOÃO ANDRADE

     À primeira vista, a 
única relação entre 
empreendedorismo e o ultra-
trail é a metáfora empresarial 
de que o empreendedorismo 
“é uma maratona, não 
uma corrida”. Mas existem 
semelhanças mais profundas, 
que tive a oportunidade de 
experienciar em primeira mão 
ao longo destes últimos 5 
anos.

E o que é o Ultra-trail?

     Uma corrida em trilha 
que ocorre em um ambiente 
natural (montanha, deserto, 
floresta, planície…) com 
pouca estrada pavimentada 
e muitas subidas e descidas. 
Uma ultra trilha é o mesmo 
tipo de prova, apenas 
com pelo menos 43km 
de extensão… e como tal, 
falamos de uma distância 
superior à da maratona.
     O Ultra-trail tem muito a 
ensinar aos empreendedores 
e vice-versa. Tanto pelos 
exemplos de superação e 
conquista no esporte, e por 
que não, de sucesso no 
empreendedorismo.
     Afinal, para ter sucesso na 
criação e desenvolvimento

de uma empresa e de uma 
carreira, os pré-requisitos são 
praticamente os mesmos que 
no esporte, independente da 
área em que a empresa se 
encontra.
     Nestes últimos cinco 
anos eu corri vários ultra-
trails e ultramaratonas 
em vários países, entre as 
quais destaco a Badwater 
135, conhecida como a 
ultramaratona mais difícil 
do mundo. Esta prova 
percorre 271kms dentro do 
Parque Nacional do Vale da 
Morte (nome extremamente 
convidativo!), incluindo 
4400m de ganho de elevação 
acumulado.
     A prova é brindada por 
uma bela paisagem desse 
maravilhoso deserto do 
estado da Califórnia nos 
Estados Unidos. Demorei um 
pouco mais de 32 horas. 
Antes e depois da corrida 
muita gente me perguntou 
porque eu faço isso.. Você 
está louco? Uma maratona 
não é suficiente? Você gosta 
de dor? Essas são perguntas 
que eu enfrento regularmente 
– um bom momento para 
retrospectiva por que eu 
realmente faço isso.

A resposta é relativamente 
simples:

1. Eu gosto de grandes 
desafios

     Todo mundo conhece o 
sentimento e a recompensa 
de estabelecer uma meta, 
trabalhar duro e finalmente 
alcançá-la. Não ter medo de 
falhar é um pré-requisito. Não 
consegui terminar provas 
como a KEYS 100 na Flórida, 
EUA, ou as 100 milhas do 
“Oh Meu Deus" em Portugal 
– mas ambas valeram pela 
experiência, e com elas 
aprendi a não cometer 
determinados erros, tendo 
obtido melhores resultados 
nas provas seguintes. As 
melhores coisas da vida 
muitas vezes não são fáceis.

2. Ok! Eu sou um pouco louco 
também… ou não.

     Pelo contrário. Um ultra-
trail requere muito empenho, 
dedicação, disciplina e 
organização diária. “Treine 
como se estivesse em 
prova, faça a prova como se 
estivesse treinando.” Essa é 
uma frase que representa a

João Andrade, em 2016, no dia do lançamento da sua anterior empresa de biotecnologia
no mercado principal da Bolsa de Londres

João andrade, em sua participação na 
badwater 135 em 2021, prova conhecida 
como “a mais difícil do mundo”.
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forma como o atleta de trail 
running encaram o treino. A 
preparação para provas de 
ultra distância, particulamente 
em montanha como é o 
caso do Ultra-Trail, requerum 
estudo minucioso de todos 
os requisitos, material 
necessário e estratégias 
de ritmo, descanso e 
nutrição. Todo esse trabalho 
representa o contrário de 
ser louco, e no fundo um 
ultramaratonista, como diz 
o meu amigo e experiente 
ultramaratonista, Cristiano 
Marcelino, “O ultramaratonista 
é mais que tudo, um gestor 
de problemas.”

3. Eu amo o espírito da 
comunidade do Trail Running

     Você não pode comparar 
um ultra-trail com uma 
maratona. Primeiro, é na 
natureza com paisagens 
incríveis. Segundo, não é uma 
corrida um contra o outro. É 
uma corrida onde a maioria 
dos participantes persegue o 
mesmo objetivo – TERMINAR. 
Você percebe isso quando 
para durante a corrida para 
esticar as pernas e alguém 
pergunta se está tudo bem 
ou se você precisa de ajuda.
     Coisas que podemos 
transportar do Ultra-Trail para 
o empreendedorismo:

     Às vezes, sinto 
que o ultra-trail 
é como “avançar 
a nossa vida 
rapidamente” – dos 
pontos mais baixos 
aos mais altos, 
numa experiência 
compactada.

Especificamente, posso 
aproveitar várias dicas de 
como abordo um ultra-trail 
relacionado ao 
desenvolvimento de negócios 
enquanto empreendedor.

Aqui estão 3 principais:

     #1: Como nos negócios, 
se você não estiver bem  
preparado, com certeza irá 
falhar. Pelo contrário, estar 
bem preparado não garante 
o sucesso. Você pode se 
machucar, pode ficar com o 
estômago ruim, etc. etc. Pode 
haver todo tipo de evento 
externo que você não pode 
controlar – semelhante aos 
negócios. Lidar com essas 
circunstâncias é fundamental, 
o que me leva ao próximo 
ponto.
     #2: Sempre que alguém 
me pergunta – “Como você 
pode correr 100 milhas ou 100 
km em alta montanha?” A 
minha resposta é treinamento  
físico e treinamento mental. 

     Você entra na corrida com 
uma mentalidade positiva, 
confiante de que alcançará 
seu objetivo ou ansioso para 
fracassar? Faz diferença. 
Como diz o ditado “quando 
as coisas ficam difíceis, os 
duros continuam”. E tempos 
difíceis certamente virão –  
em um ultra-trail, assim como 
nos negócios. Cabe a você 
como lidar com eles – pare 
e desista, ou empurre ainda 
mais forte para cima.
     #3: Quebrar o grande 
objetivo em outros menores, 
que finalmente se somarão 
ao grande – é isso é muito 
importante. Se você olhar 
para um ultra-trail apenas 
como uma prova de 100 
milhas ou 100 km por exemplo, 
provavelmente você nem 

começará a corrida – o 
objetivo pode ser demasiado 
ambicioso. Se você dividir os 
primeiros 25 km, a distância 
até ao próximo abastecimento, 
até aquela luz que você 
enxerga lá ao longe no meio 
da noite, isso ajuda a você 
se concentrar e continuar 
progredindo por meio de 
vitórias intermediárias.

Outros aprendizados:

     Em primeiro lugar, a vitória 
não impede você de levar “um 
soco no queixo” durante a 
corrida. 
     Em segundo lugar, haverá 
momentos em que você 
precisará fazer um pitstop, 
reabastecer, e possivelmente 
mudar de estratégia.
     Se a “concorrência” 
passar por você, seja

paciente. 
Você vai 
recuperar o atraso, mas 
se você voltar muito 
rápido, você pode terminar 
quebrando. Terceiro, 
quando você fizer uma 
curva errada, não se 
esqueça do objetivo final 
(ganhar a corrida). Seja 
flexível, paciente e saiba 
se perdoar. Você pode 
precisar mudar suas 
táticas de curto prazo.

Na linha de chegada você vai pensar 
“Uau, como eu fiz isso?”. E aí, 

reconheceu algumas semelhanças 
com o mundo dos negócios?!

João Andrade, em sua participação na prova
de 100 milhas em Portugal, One Hundred® Douro FKT

Foto: João Andrade, na 
coordenação da equipe 
One Hundred® na primeira 
transmissão ao vivo de uma 
prova de mountain trail running 
no Brasil, a One Hundred® RIO 
“Caminho do Ouro” SSE em 2021.

Foto: Matias Novo

44 45



16/julho/2022
45km - 25km - 13km

www.ultradosperdidos.com.br


	Button 2: 
	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 5: 
	Button 6: 
	Button 7: 
	Button 8: 
	Button 10: 
	Button 11: 
	Button 12: 
	Button 13: 
	Button 14: 
	Button 15: 
	Button 16: 
	Button 17: 
	Button 18: 
	Button 19: 
	Button 20: 
	Button 21: 
	Button 22: 
	Button 23: 
	Button 24: 
	Button 25: 
	Button 27: 
	Button 28: 
	Button 29: 
	Button 30: 
	Button 31: 
	Button 9: 


