
 

 

GILBERTO DA SILVA 
 
65 anos (10-11-1953) 
Casado com Lucia Aparecida da Silva 
3 Filhos - Gilberto da Silva Junior 
      - Michelle Aparecida da Silva 
              - Diego Allan da Silva 
 
Endereço Residencial e Comercial  
Rua Antonio Mariano de Lima, 251 - Abranches 
CEP 82130-280 - Curitiba/PR  
 
Contatos 
Fones - (41) 3354-1470 - (41) 99695-4630 
E-mail - gibacmcr@gmail.com 
 
As corridas entraram pretensiosamente em minha vida em 
março 1998, após sofrer um infarto do miocárdio.  
 
Nas páginas seguintes encontram-se anotações das 
minhas conquistas como atleta e como organizador de 
eventos. Algumas comprovadas com premiação através de 
troféus e ou medalhas, outras com certificados, números de 
peito ou com cartazes dos eventos.  
 
 
Histórico como atleta: 
- 1ª Participação – Maratona Internacional de Curitiba em 
1999  
- Participação em 1636 provas desde 15/11/1999 
- Participação em 1107 provas diferentes 
- Participação em 308 cidades diferentes 
- Participação em todos os estados brasileiros 
- Participação em 999 provas em 9 anos 
- Participação em 157 provas em 1 ano 
- Participação em 20 provas em 1 mês 
- Participação em 95 cidades diferentes em 1 ano 
- Participação em 18 cidades diferentes em 1 mês 



 

 

- Participação em 78 das 100 provas mais realizadas no 
Brasil 
- Participação em 24 provas de São Silvestre em cidades 
diferentes 
- Participação em 12 maratonas e ultras  
- Conquista de 1484 medalhas de premiação e participação 
- Conquista de 469 troféus de premiação 
 
 
Histórico como organizador de provas: 
- Organizador de 363 corridas em diversas distâncias. 
- Idealizador e organizador da Corrida da Lua Cheia que 
chegou em sua 143ª Edição. Esta prova tem o título de 
corrida de rua mais realizada no mundo. No Brasil o título 
de corrida de rua mais realizada, superando a famosa São 
Silvestre de São Paulo. 
- Idealizador e organizador da Corrida da Lua Cheia Kids 
que chegou em sua 61ª Edição. Não se tem notícia de 
alguma outra com mais edições. Pode também ser a mais 
realizada no mundo. 


