COMUNICADO BRASIL RIDE BAHIA 2020
Como CEO da Roma Sports MKT é impensável, na situação atual e a curto
prazo (30 a 60 dias) e médio prazo (60 a 100 dias), realizar uma prova de
etapas no Brasil com segurança.
Quero fazer, desejo ver o circo na estrada, tenho saudades de ver todos na
trilha, sentar a marreta em vocês, tocar o sino e abraçar todos em Arraial
d’Ajuda e colocar aquela medalha no peito conquistada com o orgulho, a raça e
a determinação que se fazem necessárias para concluir a XCS mais difícil do
Mundo.
Todos que conhecem a Brasil Ride sabem qual nossa única regra:
#RESPEITO. E é com base nessa regra que fizemos a maior Stage Race
Premium do Mundo, e baseado nessa mesma regra que decidi com tristeza
não realizar a Brasil Ride 2020.
Tomei essa decisão em #Respeito à vossa segurança e de todos que
trabalham em torno de vocês no evento — são ao todo mais de 1500 pessoas
convivendo por sete dias.
Sábado temos a Maratona dos Descobrimentos, que no ano passado largou
com 2547 bicicletas — algo que nunca aconteceu no Brasil — foram 8 mil
pessoas em Arraial. Acredito que não seja seguro realizar sequer uma Stage
Race de pequeno porte, que envolve pessoas dormindo próximas, usando
banheiros, se alimentando juntos, compartilhando pontos de apoio etc., mesmo
seguindo todos os protocolos da UCI que foram desenhados para provas de
um dia.
Seria impossível garantir segurança, e muito mais difícil seria na maior Stage
Race Premium do Mundo.
E é isso que quero continuar a entregar para vocês: o Melhor! Não desejo
realizar uma prova só por Teimosia. A meu ver, a Teimosia vem antes da
imprudência e isso eu não arrisco, muito menos quando levo junto milhares de
outras pessoas comigo. Segurança, planejamento e prudência sempre foram
nossos pilares.
Não considero que perdemos. Ganhamos nossa saúde e mais: hoje às 20h
aqui vou lhes apresentar o que preparei, que com certeza "Parece Fácil Mas
Não É".
Agradeço vossa compreensão e tenho a certeza de que compartilham comigo
da opinião que preservar nossa saúde e de todos à nossa volta não tem preço,
já que é com ela que nos divertimos e somos mais felizes, sem ela não temos
nada.

Espero em breve estar tocando meu Sino para todos vocês.
Até lá continuem girando essas pernas!
#marioroma
#brasilride
#respeito
Mario Roma
Fundador da Brasil Ride
Estamos à total disposição para esclarecer qualquer dúvida, através de nosso
e-mail de contato br@brasilride.com.br
De acordo com a Medida Provisória nº 948 de 8 de abril de 2020, publicada no
Diário Oficial da União, para cada um que tem sua inscrição feita em nossos
eventos temos as seguintes orientações:
Independentemente de qualquer data, sua inscrição prevalece.
Caso você não possa comparecer em nova data, você pode transferir sua
inscrição para outro atleta.
Terá seu crédito para participar de outras provas realizadas pela Roma Sports
MKT durante o ano de 2020 e 2021.
Equipe Brasil Ride

