
Trekking de Regularidade: Equipe Maizena APCD 
        
No feriado de outubro, a equipe representante da APCD, Maizena, participou da 1ª Maratona 
Brasileira de Trekking, um campeonato de âmbito nacional, com um novo formato: 5 provas 
em 3 dias. O campeonato foi realizado na cidade de Piedade/SP e contou com a participação 
de 13 equipes de cidades distintas. 

 
O novo formado exigiu um fôlego a mais dos participantes acostumados a fazer uma prova 
por dia. A 1ª etapa da Maratona ocorreu no Hotel Vale do Funil e foi marcada pela dificuldade 
física e técnica; muitos trechos em rio, sequencias de bússolas e obstáculos físicos e 
geográficos do local. Nesse primeiro momento, a Maizena obteve a 2ª colocação, sendo a 
vitória arrebatada pela equipe Renegados de Diadema. 

 

No dia seguinte, pela manhã, a prova no entorno do Restaurante Estação, mais leve 
fisicamente, foi vencida pela líder do Circuito Paulista, a Sedentários de Guarulhos e a 
equipe da APCD, novamente na 2ª posição, o que a lançou para a liderança temporária da 
Maratona. No final da tarde nova prova, dessa vez na Vila Élvio. Prova técnica e nova vitória 
da Renegados com Maizena pela 3ª vez em 2º lugar. 

 

No último dia, com as 3 equipes (Renegados, Maizena e Sedentários) com chance de título 
foram para a 4ª etapa na Fazenda Sakaguti, prova realizada em meio às gigantescas 
plantações de Caqui Fuyu, e que veio com a 1ª vitória da equipe da APCD, que disparou na 
liderança. Na parte da tarde, na prova mais difícil fisicamente de toda maratona e que 
terminou com uma tempestade em meio a um trecho de mais de 1 km dentro de um rio com 
muitas pedras escorregadias, teve a vitória da Associação Sabesp de Suzano e a Maizena 
conquistando o título da 1ª Maratona Brasileira com todos os méritos (1 primeiro lugar e 4 
segundos lugares). 
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