Prezados Sanjoanenses,
Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos que estiveram conosco nesta última
etapa, que aconteceu nos dias 3, 4 e 5 de maio. Batemos o recorde de inscrições para
uma primeira prova, mais de mil atletas, o que significou pelo menos quatro mil pessoas
de fora ocupando 100% os hotéis e restaurantes da cidade.
Esta foi a primeira vez que viemos a São João del-Rei e é muito gratificante ver o carinho
com que todos nos receberam e, também, aos atletas. São João del-Rei, sem dúvidas, foi
uma das cidades onde a CIMTB mais se sentiu à vontade. É por isso que acreditamos que
estamos iniciando um projeto de longo prazo para que a cada ano mais atletas venham
dos lugares mais distantes do Brasil e de outros países visitar São João del-Rei.
Através do Ilmo. Sr. Helvécio Reis agradeço a todos da cidade que estiveram
comprometidos com a realização do evento, contribuindo com sua dedicação. Gostaria de
agradecer, também, através da Ilma. Sra. Valéria Kemp, reitora da Universidade Federal de
São João, pelo espaço da UFSJ e aos colaboradores. Ao Ilmo. Sr. Eros Biondine, Secretário
de Estado de Esportes e da Juventude nosso muito obrigado pela parceria e confiança em
nosso trabalho.
Não poderia deixar de agradecer o apoio da Ordem Terceira de São Francisco, através do
Sr. Carmelo e ao Iphan pela aprovação do projeto ao redor da Igreja São Francisco de
Assis, um dos principais cartões postais da cidade. Fizemos história realizando pela
primeira vez um evento esportivo no Centro histórico garantindo a preservação do
patrimônio e valorizando a religiosidade através da transmissão ao vivo da TV Integração,
afiliada da Rede Globo.
O sucesso do evento é a soma deste suor coletivo e quero dividir com todos o sucesso e
a satisfação geral das pessoas que foram ao evento.
A intenção do nosso evento sempre foi agregar, unir os empresários, a população e
famílias. E se a prova deste ano acabou, vamos embora de São João del-Rei com a
consciência tranquila, sabendo que deixamos aqui uma grande quantidade de pessoas
felizes e que começam, desde já, a preparar, a cuidar, a pensar e a esperar a etapa de São
João del-Rei do ano que vem. Esperamos contar com todos vocês novamente.
Muito obrigado a toda a comunidade de São João del-Rei.
Um abraço a todos,

Rogério Bernardes
Organizador

