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Sobre | CorreQuePassa.com
Fundado em 2013, o “Corre que Passa”, era um site sem muitas expectativas, 
apenas para divulgar as histórias e fotos pessoais do seu criador e deixar 
registrado sua trajetória dentro da corrida.

Com o passar de alguns meses, e vendo a necessidade emergente dos corredores 
da Baixada Santista, em terem um espaço próprio e de fácil acesso para visualizar 
eventos e acontecimentos da região, fui começando a trabalhar a ideia de divulgar 
os provas locais e fotos dos eventos.

Um trabalho o tanto difícil para uma única pessoa que não tinha tempo exclusivo 
para tal atividade e ainda precisava dividir o tempo livre com as sessões de 
treinamento e provas que participará.



Continuação:
Seis meses depois do início das atividades com o site e a procura cada vez 
maior por informações o autor que lhes fala decidiu começar a estudar, entrei 
para Faculdade de Educação Física e Esporte do Estado de São Paulo – 
Unisanta/Santos. Além disso crescia também o número de seguidores nas 
redes sociais Facebook/Instagram.



As Estatísticas são crescentes!
As estatísticas são crescentes e cada dia mais motivantes, atualmente nosso 
site recebe cerca de 1.500 mil visualizações mensalmente de mais de 25 
países de todo o mundo.

Temos  mais de 4.500 curtidas no Facebook de todos os estados brasileiros e 
alguns de outros países, além de 1.200 seguidores no Instagram. Iniciamos 
em Janeiro nosso canal no YouTube e já contamos com 5 inscrições.

 Fechamos 2015 com mais de 60.000 mil visitas em nosso site.



Estatísticas do site nos últimos anos:



Todos os posts, visualizações e visitantes:



Total de curtidas da Página até hoje: 4.531 (28/2)

















Quer ser anunciante, colaborador ou patrocinador?
Estamos em desenvolvimento contante e sembre em busca de novas 
parcerias, nossa página esta aberta à receber anunciantes e/ou 
patrocinadores na área da saúde, fitness, bem-estar, produtos e serviços!

Colaboradores: se você é praticante de alguma modalidade esportiva, 
estudante ou  formado dentro da área da saúde e quer escrever em nosso 
site entre em contato através do e-mail: contato@correquepassa.com ou 
celular/whatsapp: (13) 98175-3243 (TIM). 

-Elloy Rodrigues Firminiano - Idealizador, diretor e coordenador.
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