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O Parque de Exposição recebeu centenas de ciclistas
na etapa do Circuito Vou de Bike em Goioerê

Integrantes da equipe MTB Goioerê que organizaram
o evento realizado com total sucesso em Goioerê

Pedalada reuniu centenas
de ciclistas em Goioerê

VVVVVOU DE BIKEOU DE BIKEOU DE BIKEOU DE BIKEOU DE BIKE

Prestigiaram o evento o vice-prefeito Ernani Leite e o vereador
Agilson Flausino com Marcos Mateus da equipe de Goioerê

Um evento que vem se
consolidando em Goioerê,
foi realizado domingo com
sucesso, reunindo cente-
nas de ciclistas de mais de
30 cidades. É a etapa do

Os ciclistas
cumpriram

percurso que
passou pela

área central,
estradas e
zona rural

Circuito Vou de Bike que
teve como concentração o
Parque de Exposição de
onde os ciclistas saíram e
retornaram, encerrando
com o almoço.

A largada contou com a
presença do vice-prefeito
Ernani Leite, do vereador
Agilson Flausino, do se-
cretário de Cultura, Ricar-
do Martins, cuja secreta-
ria participou do evento
com animação para os ci-
clistas.

Tendo na organização o
grupo MTB Goioerê com
apoio de diversas empre-

sas que contribuíram com
brindes sorteados no
evento, além da VisãoNet
que brindou os participan-
tes com garrafas de águas
entre outros brindes.

Destaque para o gran-
de número de crianças
que acompanharam os
pais, demonstrando que
o evento reúne dois pú-
blicos distintos, os ciclis-
tas profissionais que fa-
zem percursos longos

com grandes dificulda-
des, e aqueles que cur-
tem uma pedalada na ci-
dade com a família.

O evento definitiva-
mente colocou Goioerê
na rota do Circuito Vou
de Bike além de difundir
o ciclismo que a cada
ano ganha novos adep-
tos das pedaladas notur-
nas e de final de sema-
na, que acontecem em
Goioerê.

O secretário de Cultura, Ricardo Martins
com a trup que animou os ciclistas

 O evento foi um sucesso e garantiu a participação de Goioerê em 2018

 As crianças participaram em
grande número do evento

O evento
não foi só
alegrias
para os
ciclistas

que tiveram
problemas
no meio do
percurso


