
 
Trekking: Equipe Maizena-APCD  

A equipe  Maizena-APCD é formada pelos cirurgiões dentistas: Claudio Darcie, Ielsy Silverio 
Darcie, Oscar Hitoshi Chihara, Sueli Gonçalves Chihara, Luciano Andrade Bernardes e 
Amauri Carvalho de Morais, além de contar com a participação de outros colegas, como 
Marcio Martins, Claudir Marques, entre outros.  

Em 2015, a equipe Maizena/APCD, atual líder do ranking nacional1 (que conta com 127 
equipes na categoria Elite, equivalente à primeira divisão), participa de dois campeonatos 
regionais:  

- O Campeonato Paulista, mais antigo do esporte, estando em sua 24ª edição. Nesse 
campeonato a equipe Maizena-APCD obteve dois títulos: em 2010 e 2014, no ano de 2015, 
após 3 etapas, aparece em 2º lugar.   

- E na Copa Northbrasil, atualmente o campeonato mais acirrado do Brasil. A equipe 
Maizena-APCD obteve o título em 2014, e 2015, após 4 etapas, aparece na liderança 
absoluta!  

No feriado de Corpus Christi, a equipe disputou o Brasileirão de Trekking. A equipe Maizena-
APCD obteve o título em 2013. A etapa 2015 foi realizada em Paraty/RJ e contou com 47 
equipes no total e após 3 etapas, sendo a 2º etapa, uma das mais difíceis dos últimos anos 
(18 kms em terreno extremamente montanhoso). No final, a equipe Maizena-APCD subiu ao 
pódio com um ótimo 3º lugar.  

O Trekking de regularidade ou Enduro a Pé, é um esporte nacional, relativamente novo e que 
é altamente democrático, tendo em vista, que pessoas de variadas faixas etárias e sexo 
distintos podem participar de forma competitiva, pois é baseada na caminhada e no trabalho 
em equipe. Os interessados em aprender o esporte de forma teórico/prática, podem se 
inscrever em cursos gratuitos que acontecem no Parque do Ibirapuera acessando o site: 
www.enduroape.com.br

 

http://www.enduroape.com.br
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