
Trekking de Regularidade: Equipe Maizena APCD  
Nas últimas semanas a equipe de trekking Maizena APCD teve uma agenda cheia com 6 
provas em 18 dias por 4 competições diferentes. 

 
No feriado de Corpus Christi a equipe foi até Chapada, distrito de Ouro Branco em Minas 
Gerais participar do 11° Brasileirão de Trekking. Na primeira das 3 provas do Brasileirão, a 
equipe da APCD ficou em 8° lugar, sendo vitoriosa a equipe Confiance Adventure de 
Campinas. Precisando de um bom resultado para se manter na disputa do título brasileiro, a 
equipe fez uma etapa brilhante no segundo dia de competição, sendo a vencedora dentre as 
35 equipes que disputavam o troféu. Porém a última etapa não foi boa e com um 13° lugar, 
acabou ficando em 4° lugar na classificação geral final. O título foi para a carioca Achados e 
Perdidos, única tricampeã do Brasileirão atualmente. 

 

No final de semana seguinte, em uma “rodada dupla”, a equipe foi a Jundiaí pela Copa Brasil 
Outdoor (CBO), nova denominação da antiga Copa North e no dia seguinte pela manhã 
compareceu na Copa Pró Cuesta em Botucatu. Na prova noturna da CBO, em meio a 
laranjais e a parreirais, em uma prova muito difícil tecnicamente, a equipe dos odontólogos, 
conseguiu um 5° lugar, o que os manteve na mesma posição na classificação geral, sendo já 
realizadas metade das etapas do campeonato. 
Já na prova de Botucatu, com a equipe cansada fisicamente, mais um 4° lugar em uma prova 
onde houve algumas reclamações de participantes sobre uma equipe que andou com 
“batedor” (quando um membro da equipe anda bem na frente de seus companheiros com a 
intenção de observar a equipe logo à frente da dela) e gerou uma discussão sobre a 
eliminação ou não dessa equipe, que acabou não acontecendo. Mesmo assim a Maizena 
APCD continua em primeiro na classificação geral com certa folga. 

 

Dando seqüência à maratona de provas, a equipe da APCD foi a Cabreúva no primeiro final 
de semana de julho para a 5ª etapa do Circuito Paulista de trekking. Com 4 desfalques e 
apenas 3 competidores, sendo um deles novato, a equipe conseguiu arrancar uma 5ª 
colocação naquela que foi a melhor prova dos últimos anos. Terreno ensopado, aclives e 
declives aos montes, postos de controle altamente técnicos, visual espetacular e para 
finalizar uma planilha extra ao final da prova, onde todas equipes atrasaram pela quantidade 
de referências que só seriam atingidas com uso preciso de bússolas. Ao final dessa planilha 
extra, as equipes esbaforidas se deparavam com uma segunda planilha extra, que 
desmontou o psicológico de vários competidores. A própria Maizena APCD terminou com um 
integrante a menos (o novato não aguentou!). A prova terminou com a vitória da líder 
absoluta do campeonato, a equipe Sedentários, na qual dois integrantes fazem parte da 
equipe Maizena em outros campeonatos. 
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