
 
Milhares de sorrisos 
 
A 2ª edição da Corrida 10 Milhas Noturnas do Ceará, realizada no fim de semana, na Avenida do Aeroporto 
contou com 1.500 participantes e histórias de amor ao esporte  
 
Mara Semyra 
Especial para O POVO 
 
[15 Junho 00h15min 2009] 
 
Festa! Era esse o clima na 2ª edição da Corrida 10 Milhas Noturnas do Ceará. 
Equipes formadas por amigos, colegas de trabalho, casais de namorados e até 
famílias inteiras aguardavam ansiosas pela largada na Avenida Senador Carlos 
Jeireissati, na noite do último sábado. Mais do que chegar em primeiro, os 
participantes estavam interessados em curtir a prova e superar seus próprios 
limites.  
 
Realizada pela primeira vez o ano passado, como parte das comemorações 
pelos 80 anos do O POVO, a corrida de 2009 contou com cerca de 1.500 
participantes, que se dividiram nas categorias 5 e 10 milhas (8 e 16 km, 
respectivamente). Pode parecer estranho, pessoas, que nem são atletas 
profissionais, saírem de casa em pleno sábado à noite para realizar uma 
atividade esportiva. O motivo? “Amor ao esporte e prazer em correr”, na maioria dos casos.  
 
O burburinho antes do início da prova lembrava a entrada de um grande show. “Aqui encontro amigos. Estou 
aproveitando meu sábado fazendo o que eu gosto”, disse o bancário Sérgio Espíndola, de 47 anos de idade.  
 
O clima ameno da noite foi um diferencial positivo. “A prova se torna menos cansativa. É ideal para atletas 
amadores”, ressaltou a comerciária Cláudia Alencar, 41 anos, que começou a correr depois de apostar com 
uma amiga. “A primeira vez que corri foi de birra. Depois, comecei a levar os treinos a sério e hoje não perco 
uma competição”.  
 
Como Cláudia, a maioria tem uma história inusitada para contar. É o caso da equipe Sinergia Total, formada 
pela família da geógrafa Josimeire Gomes, 39 anos. Criado há três anos, o grupo conta hoje com 17 pessoas, 
entre irmãs, cunhados e casais amigos. “Temos de tudo aqui. Até educadores físicos”, brinca.  
 
A equipe surgiu por incentivo de uma irmã e um cunhado. “Agora, família toda pratica o esporte, inclusive os 
filhos”, conta Josimeire.  
 
O grupo, que costuma participar de provas no Ceará devidamente uniformizado, se prepara agora para mais 
um desafio: disputar a Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, em setembro.  
 
As 10 Milhas Noturnas, novamente, reuniu mais que atletas em busca de resultados. Foram encontros de 
histórias de amantes do esporte.  
 
VENCEDORES DA CORRIDA NOTURNA  
 
> 10 milhas - masculino  
Daniel Carneiro dos Santos -51min50s  
Pedro Ferreira de Lemos - 52min05s  
Alexandre Marques dos Santos - 53min39s  
 
> 10 milhas - feminino  
Antônia Bernadete Lins da Silva 1h00 145s  
Débora Vieira - 1h12 min 27s  
Andressa Martins França - 1h17min55s  

A t l e t i s m o

As 10 Milhas Norturnas do Ceará, 
iniciada na avenida Carlos 
Jereissati, também é cenário de 
confraternização entre amigos e 
atletas(Foto: MARCOS CAMPOS)  
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> 5 milhas - masculino  
Dicson Peixoto Falcão - 25min22s Elivan Gomes Silva - 25min52s Ronaldo Bezerra de Carvalho - 27min19s  
 
> 5 milhas - feminino  
Larisse do Nascimento de Sousa - 28min18s Maria do Socorro Alves Bezerra - 34min27s  
Milena Marques Soares - 40min13s  

Leia mais sobre esse assunto 
 
15/06/2009 00:15:12 - Luzia, 41 e Felipe Teixeira, 21 
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