
 

 
ADRENALINA E EMOÇÃO MARCAM A QUARTA EDIÇÃO 

DO IRON RUNNER BRASIL  
Com a participação de cerca de mil atletas, a prova contou com circuitos surpreendentes dentro do 

Instituto Inhotim (MG), aliando esporte, arte e gastronomia 

 

Foram cerca de mil atletas inscritos na quarta edição do Iron Runner Brasil, realizada 
no sábado, dia 6 de julho, no Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG). Com a 
competitividade aflorada em busca das primeiras posições no pódio, os esportistas se 
superaram e mostraram que vencer desafios é ainda mais importante quando se fala em 
provas de Trail Run. Os percursos de 7k, 14k e 21k contaram com paisagens de tirar o 
fôlego, além de conter trechos bastante desafiadores, como a famosa “subida da 
penitência”, com mais de 2,5km de intensa inclinação, no final do roteiro da categoria 
21K. 

Mais uma vez, atletas de diversos cantos do país marcaram presença na prova. É o caso 
da Marina Oliveira, de Blumenau, Santa Catarina (SC), que participou pela primeira vez. 
Com 28 anos, a jovem desbravou o percurso de 7km com força total. “Eu e minha família 
viemos de longe para desfrutar de tudo que esse momento nos ofereceu. Digo de 
infraestrutura, organização, apoio e local sede, que é simplesmente fantástico”, disse.  

Campeões 

Não demorou muito para surgirem os primeiros colocados de 2019. Quem se destacou na 
prova foi Ernani de Souza, de Conselheiro Lafaiete, MG, da 21K com o tempo de 
1h:32m:31s se consagrando tri- campeão do Iron Runner Brasil. Já na 14K, o jovem atleta 
bicampeão do Iron Runner, Pedro Esteves, de 29 anos, que frisou a sua energia nos 
primeiros minutos do percurso. “É uma competição que gosto bastante de disputar. O 
início da prova foi muito pesado, com a forte subida, mas ocorreu tudo como planejei. Ser 
bicampeão aqui dentro de Inhotim foi relevante demais, eu que sou de família de 
corredores. Foi tudo mágico", contou o atleta. Já pelo geral feminino, quem também 
superou os limites foi a atleta Maria Aparecida da Cunha, de Contagem (MG). Com o tempo 
de 1h46min, a esportista foi a grande campeã  do percurso de 21km do Iron Runner. De 
acordo com ela, a disputa esse ano foi intensa, mas engrandecedora no que diz respeito 
ao crescimento pessoal e profissional do atleta. Os vencedores das demais categorias 
podem ser conferidos através do nosso site: ironrunner.com.br. 

Fomento à economia 

A corrida, esse ano, foi ainda mais especial por conta do rompimento da barragem na Mina 
de Córrego do Feijão, em janeiro. Amante do esporte e presente na prova, o prefeito de 
Brumadinho, Avimar de Melo, ressaltou a importância da realização de competições como 
o Iron Runner para aquecer a economia local. "É uma maneira de dizer que Brumadinho 
está viva e precisa do fomento do turismo. Queremos que todos aqueles que apreciam a 
cultura, o lazer e o esporte continuem visitando Brumadinho”, afirmou o chefe do 
Executivo. 

O evento também ajudou na divulgação da hashtag #abracebrumadinho, movimento 
criado pela Associação de Turismo de Brumadinho (ATBR) para alavancar novamente a 
visitação na cidade. A Associação foi uma das parceiras do Iron Runner Brasil neste ano 



de 2019, para que as pessoas voltem a frequentar um dos destinos turísticos mais 
reconhecidos do Brasil e do mundo. 

Homenagem  

Tornando a quarta edição ainda mais especial, esse ano a novidade ficou por conta da 
participação, entre os atletas, de 118 Bombeiros que atuaram nas operações de busca e 
resgate em Córrego do Feijão. Além disso, após a prova, os profissionais que tanto 
ajudaram e salvaram vidas na tragédia acometida em janeiro deste ano, receberam uma 
homenagem por parte da organização da prova, emocionando todos os presentes. "Foi 
uma satisfação ter participado de uma fase crítica das buscas e agora estar com esta ação 
social em prol de Brumadinho", relatou Marcos Vinícius de Lima, dos Bombeiros.    

Sede importante 

Sede oficial do Iron Runner Brasil, o Instituto Inhotim, Museu de Arte Contemporânea e 
Jardim Botânico, está localizado em Brumadinho (MG), a apenas 60 km de Belo Horizonte, 
e expõe de forma permanente obras de renomados artistas nacionais e estrangeiros. A 
área de visitação compreende 140 hectares, onde o visitante é surpreendido com galerias 
e obras dispostas entre jardins e uma paisagem exuberante. Aberto ao público desde 
2006, o Museu já recebeu cerca de 3 milhões de pessoas, tornando-se um dos principais 
destinos turísticos e culturais do Brasil. Pela quarta vez abriu suas portas para o Iron 
Runner Brasil. A parceria só foi possível por se tratar de um projeto com objetivos comuns 
de preservação, qualidade de vida e bem-estar. 

Se liga! A próxima etapa já tem data marcada: Será dia 4 de julho de 2020. As inscrições 
estarão disponíveis no site: www.ironrunner.com.br. Não fique de fora! 

 

 

Bombeiros e público cantaram o hino nacional durante a homenagem da organização – foto Kíria Ribeiro 
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