
MAIS DE 2 MIL PESSOAS PARTICIPARAM DO CIRCUITO SAÚDE E VIDA 

   

  

   O evento esportivo contou com o apoio da Prefeitura de São Carlos

  

    

  

   Mais de 2 mil pessoas participaram no último domingo (23), do Circuito Saúde e Vida, uma
organização do Instituto Padre Haroldo e CPFL e apoio da Prefeitura de São Carlos, por meio
da Secretaria de Esportes e Lazer, com percursos de 5 km, 10 Km e caminhada.

  

    

  

   A largada aconteceu às 8h no prolongamento da avenida Trabalhador São-Carlense (trecho
novo). Os atletas chegaram ao local de largada com meia hora de antecedência quando foram
dadas as instruções finais e também exercícios físicos de aquecimento.
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   O prefeito Airton Garcia, acompanhado da presidente do Fundo Social de Solidariedade,
Lucinha Garcia, do secretário de Esportes e Lazer, Edson Ferraz e do gerente da CPFL, Júlio
César de Oliveira, participou da largada das corridas (5 km e 10 km) e da caminhada, além das
premiações.

  

    

  

   De acordo com Edson Ferraz a cidade vem dando total apoio para as corridas de rua. “No
início do ano realizamosa 1ª Corrida do Clima e do Trabalhador, no dia 2 de dezembro
realizaremos novamente a Meia Maratona Água Vermelha-Santa Eudóxia, que inclusive já está
com as inscrições abertas no site da Prefeitura, mas além dos nossos eventos apoiamos a
Corrida da Unicep e agora firmamos uma grande parceria com a CPFL para trazermos o
Circuito Saúde e Vida, um evento sensacional e que reúne atletas de várias regiões. Uma
competição que ajuda a superar e melhorar as marcas dos atletas”, ressaltou o secretário.

  

    

  

   O prefeito Airton Garcia acompanhou toda a prova e elogiou a participação do público no
evento. “Se o povo gosta, nós apoiamos. A nossa administração está apoiando diversos
esportes, hoje mesmo também temos na cidade a Copa de Taekwondo. Apoiando o esporte,
promovemos saúde”, disse o prefeito agradecendo a CPFL e o do Instituto Padre Haroldo.

  

    

  

   “A qualidade de vida é um dos pilares da nossa empresa. A cidade é muito boa, comporta o
evento e tem uma localização privilegiada. O evento foi um sucesso. Parabéns à todos os
apoiadores”, agradeceu o gerente da CPFL em São Carlos, Júlio César de Oliveira.
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   Confira os resultados:Masculino 5 km (1º lugar - Luciano Moreira da Silva com o tempo de
00:18:52; 2º lugar - Antônio  Marciano com o tempo de 00:19:00; 3º lugar - Renato Batista 
Silva com o tempo de 00:19:15); Feminino 5 Km (1º lugar - Silvana Soares com o tempo de
00:21:36; 2º lugar - Ariane Silva com o tempo de 00:22:45; 3º lugar - Mayara Chistina Santos
com o tempo de 00:22:56); Masculino 10 Km(1º lugar - Ademilson  Tenório Da Silva com o
tempo de 00:35:43; 2º lugar - João
Rufino Xavier com o tempo de 00:36:30;3º lugar 
– 
Eder Alessandro Vieira Maia  Maia com o tempo de 00:36:54);Feminino 10 Km(1º lugar - Ariani
Marcasso com o tempo de 00:46:57; 2º lugar – Patrícia Santana   com o tempo de 00:47:01; 3º
lugar –Adrielle Dourado com o tempo de 00:47:33).

  

    

  

   A colocação e o tempo dos demais atletas podem ser conferidos no site:  http://www.circuitos
audeevida.com.br/etapa-2-sao-carlos-resultado/
.

  

    

  

   (25/09/2018)
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