Prefeitura de Mira Estrela realiza 1º Passeio Ciclístico em comemoração
ao aniversário da Cidade
A Prefeitura de Mira Estrela através do Conselho Municipal de Turismo,
COMTUR, e empresários, irão realizar no dia 12 de Março o 1º Passeio
Ciclístico do município. O evento será uma das ações em comemoração ao
mês de aniversário da cidade.
“O passeio tem por objetivo incentivar a prática esportiva na região, como
também, voltar à atenção a todos os segmentos esportivos da cidade e fazer
com que todos possam participar de uma atividade diferenciada em um
domingo”, afirmou o prefeito Marcio Castrequini.
Prometendo ser um dos maiores eventos do segmento já realizados na região
a administração espera receber mais de 500 ciclistas.
"Esperamos receber ciclistas de várias regiões do Estado. Mira Estrela tem
grande potencial turístico que agrada desde a família que busca lazer e
descanso ou aqueles que buscam práticas esportivas. O passeio ciclístico
abrirá o calendário de eventos que estamos programando realizar durante todo
o ano, uma forma de fomentar o turismo local e regional." Destacou Gleice
Castrequini, presidente do COMTUR.
Percurso
No percurso de 40 km os ciclistas poderão conhecer um pouco da história da
cidade, com um olhar voltado para os locais, fatos e personagens que
marcaram os 52 anos da fundação do município. Do trajeto total, 30
quilômetros são em terra e 10 em asfalto. Todo o percurso terá o apoio da
policia militar, vários pontos de hidratação com agua, ambulância, técnicos de
saúde e colaboradores.
O evento será aberto ao público podendo contar com equipes profissionais e
também com a participação de grupos ciclísticos da cidade. Estes terão como
opção fazer um percurso menor, de 20 ou 15 quilômetros. Para as crianças que
queiram participar desta manhã saudável devem estar acompanhadas pelos
pais ou responsáveis e todos precisam utilizar equipamentos de segurança
como capacetes e roupas adequadas para pedalar.
Ao final do passeio, haverá entrega de troféus de participação para as equipes,
sorteio de uma bicicleta, som ao vivo e os ciclistas poderão almoçar uma
galinhada ao valor de R$ 15,00 por pessoa.

Inscrições
As inscrições terão início no próximo dia 6 de Fevereiro pelo site
www.miraestrelaturismo.com.br. A taxa de inscrição será um litro de leite de
caixa que deverá ser entregue no dia do evento. Toda a arrecadação será
doada ao Asilo São Vicente de Paula de Fernandópolis.

Maiores informações podem ser passadas pela assessoria de imprensa do
município pelo telefone (17) 3846-1163, Jean (17) 99781-1190 ou Selma
99729-2760

