
                                                              

 

O EVENTO 

 

Meia Maratona Internacional de Fortaleza antes de tudo é uma grande festa do 

esporte, que reúne atletas profissionais, amadores, e grupos de corridas através 

de suas assessorias esportiva, que sonham em vencer os seus próprios limites. 

Uma festa que marca a união de atletas em torno da saúde, do humor, e do 

prazer em competir e comemorar. Um evento deste porte em Fortaleza é de 

extrema importância para nosso Estado, para o turismo esportivo, como 

também para a população que se confraterniza com a sua cidade. É um evento 

que carrega consigo boas práticas esportivas para os nossos jovens e deve ser 

sempre apoiado integralmente pelos poderes públicos estadual e municipal e 

pelas empresa privadas, pois o turismo esportivo está em franco crescimento e 

é uma realidade mundial. 

O tradicional Evento Esportivo que está na sua 17ª Edição vem ao longo dos anos 

se consolidando como o melhor maior evento de rua do Norte e Nordeste 

conforme certificação das entidades nacionais e locais responsáveis pelas 

práticas esportivas. Na edição anterior foi registrado pela organização do evento 

que entre os 9.000 (nove mil) inscritos nas 33 categorias distribuídas em 5, 10 e 

21km masculino e feminino a presença de atletas profissionais e amadores 

participantes de Assessorias Esportivas, Clubes de Corrida e simpatizantes dessa 

pratica esportiva que viajam para outras cidades, estados ou países com o 

objetivo de participar das grandes corridas inseridas nos circuito nacionais e 

internacionais. Tivemos a presença de atletas de 23 estados e do Distrito Federal, 



                                                              
bem como participantes de países do velho mundo tais como Portugal, Espanha, 

França, Bélgica e Inglaterra.  

A Meia Maratona Interacional de Fortaleza, tem como missão, promover um 

evento esportivo de qualidade e excelência para os milhares de atletas 

participantes, sejam do Ceará, do interior do Estado, de outras cidades, dos 

diversos estados brasileiros bem como corredores de alto rendimento ou como 

objetivo de simplesmente melhorar a sua qualidade de vida através do esporte. 

O público alvo do evento são participantes amantes das corridas de rua com 

idades de variam entre 15 e acima 70 anos, e que estejam preparados, 

condicionados fisicamente e principalmente com o check up os exames 

necessários solicitados pelos médicos especialistas neste segmento para que 

participem do evento de forma prazerosa, confortável e com a devida 

responsabilidade e segurança para esse tipos de evento. 

A 17ª Meia Maratona Internacional de Fortaleza antes de tudo é uma grande 

festa cívica, onde iremos comemorar os aniversários de 294 anos da Cidade de 

Fortaleza e os 372 anos do Exército Brasileiro. É uma festa que estará preparada 

para reunir 10.000 (dez mil) participantes com o incremento de mais categorias 

importantes de inclusão sócio esportiva, já solicitadas pelos atletas nas últimas 

edições para que familiares e amigos possam também de alguma forma 

participar deste momento mágico em favor da vida. São elas, a Caminhada 

FeliZidade 3km masculino e feminino, e a importante Categoria Pessoas com 

Deficiência (Feminino e Masculino), onde teremos participantes com as devidas 

deficiências:  Deficiente Visual e Deficiente Físico. 



                                                              
 

Os atletas e participantes da categoria acima discriminada com suas respectivas 

deficiências receberá uma cortesia do evento para seu Guia, colaborador ou 

acompanhante com o intuito de facilitar o seu melhor desempenho e segurança 

na participação do evento.  

A solenidade que abrirá a festividades acima descriminadas contará com a banda 

de música da 10ª Região militar de Fortaleza onde será executado o hino 

nacional para que seja hasteado as bandeiras do Brasil, Ceará e de Fortaleza 

onde logo após esse momento cívico a largada será dada por um tiro único de 

canhão disparado de forma histórica da muralha do Forte Nossa Senhora de 

Assunção local que deu origem a fundação da nossa capital. Na ocasião teremos 

oferecido pelo Exército Brasileiro uma exposição simbólica de equipamentos e 

diversas viaturas desde duas Harley Davidson    que conduziram os dois primeiros 

colocados masculino e feminino da Meia Maratona 21km da largada até a faixa 

de chegada, banho de acampamento, ambulâncias, blindados diversos.  

O caminho que os competidores vão percorrer tem o intuito de mostrar 

percursos históricos e culturais, ícones arquitetônicos e da história da nossa 

capital, tendo uma noção ampla do nosso sitio histórico que ficar inserido no 

centro da cidade finalizando os percursos dos atletas entre as muralhas do forte 

nossa senhora de assunção, a Praça da Vitoria (10ª Região Militar), o Palácio do 

Bispo, Catedral Metropolitana de Fortaleza.  


