INFORMATIVO
Nós organizadores do Campeonato Sul Mineiro de MTBXCO, informamos aos
parceiros, atletas e amigos que por motivos alheios a nossa vontade, mudamos o
local da 4ª etapa do campeonato, sendo transferido da cidade de Itutinga(MG) para
Lavras(MG). A prova será realizada na data já programada, dia 19/08/18, no bairro
São Vicente, na pista São Vicente.
Queremos esclarecer que aproximadamente há 3 meses, firmamos um acordo
com a Prefeitura Municipal de Itutinga para a realização da 4ª etapa deste
campeonato em 19/08/18. Então começamos os preparativos. A pista estava
praticamente pronta, o local com a estrutura já definida (banheiros, área de apoio,
área de alimentação, área para premiação), definidos patrocinadores, divulgação
em andamento, confecção de lonas, banners prontos e inclusive abertas as
inscrições.
No dia 07/08/18, ou seja, 12 dias para o evento, recebemos um ofício da
Prefeitura Municipal de Itutinga nos informando do CANCELAMENTO do apoio ao
evento.
No dia 08/08/18, um dos integrantes da organização do Campeonato Sul
Mineiro foi a prefeitura de Itutinga para conversar e ou negociar com o Sr. Prefeito
Fabiano, pois, já havíamos feito toda a movimentação necessária para a realização
do evento. O que nos surpreendeu foi a atitude do prefeito, que não aceitou
conversar. Na oportunidade única e muito rápida que nosso representante teve com
ele, o mesmo entrou em sua sala e fechou a porta ao ser indagado de quem seria a
responsabilidade do prejuízo financeiro e profissional com o nome do Campeonato
Sul Mineiro de MTBXCO.
Ao contrário da atitude deste administrador público, nós organizadores deste
evento, assumimos as consequências do cancelamennto do evento há tão poucos
dias da data marcada. Então neste mesmo dia nos movimentamos e preparamos
outro local para a realização do evento, pois, em consideração aos nossos amigos
atletas, parceiros e colaboradores não fugiremos de nossas responsabilidades.

A organiação do campeonato não quer de forma alguma causar prejuízo a
cidade de Itutinga, mas, não podemos concordar com uma atitude desta quando
toda a estrutura estava praticamente finalizada, faltando apenas detalhes. Para nós
ficou a sensação de falta de planejamento, o que é essencial para administrar.
Em tempo, queremos agradecer ao Moab, Rafael, Josinei e ao Grupo Mamutes
do Pedal pelo esforço e dedicação para que fosse realizado o evento. Contamos
com a presença de vocês em Lavras.
Aos amigos, parceiros e atletas que participam do campeonato também
agradecemos pela atenção e compreensão.
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