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Solidariedade chega em primeiro
Corrida da ADAE, 
realizada no fim de 
semana, mais um 
vez foi sucesso e 
uniu o esporte com 
ajudar o próximo

Geral masculino 6km
1º lugar: Heider Rosado - 21:32
2º lugar: Bruno Pretto Flores - 22:07
3º lugar: Fernando Ouriques - 22:18
4º lugar: Deoclécio Novatsky - 22:23
5º lugar: Fábio Sidnei da Silveira - 22:25

Geral masculino 3,5km
1º lugar: Juliano Cardoso Kommer - 12:05
2º lugar: Netiele Peterson da Silva - 12:06
3º lugar: Rodrigo Oliveira - 13:42
4º lugar: Rafale Renk - 13:53
5º lugar: Rodolfo Luis Overbeck - 13:57

Geral feminino 6km
1° lugar - Elisângela Simão Janes - 25:40
2° lugar - Júlia Danila Hoesel -26:05
3° lugar - Tábata Francesca Züge - 26:22
4° lugar - Eduarda Luiza Pacheco - 27:13
5° lugar - Gláucia Mariele Kohls - 27:54

Geral feminino 3,5km
1° lugar - Eliana Milioransa - 16:08
2° lugar - Marluci Overbeck - 16:20
3° lugar - Luciana Salvi Frantz - 16:30
4° lugar - Rosali Lemos - 16:36
5° lugar - Bruna Henker - 17:44

Competição reuniu cerca de 200 atletas no domingo

Netiele incentivou Débora a participar Luis e Jenniffer vieram de Teutônia
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A solidariedade venceu 
o frio e reuniu cer-
ca de 200 atletas em 

Vera Cruz no domingo, para 
a terceira Corrida Solidária 
da Associação de Amigos 
Especiais (ADAE). Conforme 
o presidente, Luiz Carlos 
Souza, a participação de todos 
foi de extrema importância 
para mais uma competição 
de sucesso.”Só temos que 
agradecer a todos que vieram 
participar, nesse dia propício 
para correr e fazer o bem”, 
destaca. Antes da corrida ofi-
cial, de 3,5 e seis quilômetros, 
membros da ADAE e outras 
pessoas com necessidades 
especiais protagonizaram 
uma mini-corrida. Segundo 
Souza, o número de inscritos 
foi menor, devido ao frio, mas 
não tirou o brilho do evento. 

DE KANGOO 
À CORRIDA DE RUA
Para fortalecer sua maior 

paixão, que é o Kangoo, 
a santa-cruzense Débora 
Hesse Machado, de 40 anos, 
encontrou na corrida soli-
dária do fim de semana um 
lugar para sua “reestreia”. 

FOTOS LUCAS BATISTA

CLASSIFICAÇÃO

Incentivada pelo treinador 
Netiele Peterson da Silva, 
de 39 anos, ela correu 3,5 km 
depois de cinco anos só em 
atividades no Kangoo. “É 
a segunda vez que corri de 
tênis em competição. Como 
temos um grupo, o Kangoo-
zeiras Top, eu só participo de 
competições no Kangoo. Mas 
aqui, além de ser pertinho de 
Santa Cruz e a proposta de 
ajudar é super bacana, decidi 
participar”, afirma.

Além de incentivar a aluna, 
Netiele também correu os 3,5 
quilômetros da prova e con-
quistou o segundo lugar na 
classificação geral (veja mais 
posições no quadro). Segundo 
ele, que treina um grupo de 
corrida, a atividade traz inú-
meros benefícios à saúde, e no 
caso de Débora, proporciona 
melhor condicionamento fí-
sico. “Para melhorar no Kan-
goo, existe todo um trabalho 
de fortalecimento a fim de 
prevenir lesões e melhorar a 
amplitude da passada. Por 
isso, incentivei ela a intercalar 
corrida de rua com acade-
mia”, explica. Para ele, o im-
portante de participar desses 
eventos é ajudar o próximo e 
fazer o que se gosta. “A gente 
participa porque ama correr, 
porque correr traz muitos be-
nefícios e um deles é ajudar o 
próximo” completa.

 DE TEUTÔNIA
Jenniffer Schwingel, de 26 

anos, e Luis Fangmeier, de 28, 
acordaram cedo no domingo. 
Por volta das 6 horas já saíram 
de casa, em Teutônia, no Vale 
do Taquari, rumo à Capital 

das Gincanas. O objetivo: par-
ticipar da Corrida Solidária. 
“Faz mais ou menos um ano 
que estamos participando de 
corridas e achamos bacana 
essa ideia de ser solidária. 
Até sugiro que mais corridas 
sejam assim, porque para 
quem participa não custa pa-
gar R$ 5 a mais na inscrição, 
por exemplo, e ajudar uma 
entidade”, pontuou Jenniffer,  
que participou da prova dos 
seis quilômetros. Luis correu 
3,5 quilômetros.


