
 

 

 

 

 

Todos os anos, para novatos e veteranos após o evento pronunciamos com esta nota oficial  de 

encerramento, dizendo um pouco do que foi a prova, além da parte técnica é importante para nós uma 

compreensão maior do evento, dos sentimentos envolvidos e das relações estabelecidas. 

Agora podemos dizer com certeza “Nós Somos Inefáveis”. Foi espontâneo e natural que 

escutamos essa palavra de diversos atletas e repetidas vezes. 

Inefável 

Origem – latim . ineffabĭlis 

Adjetivo de dois gêneros 

1. que não se pode nomear ou descrever em razão de sua natureza, força, beleza; indizível, 

indescritível. 

2. por extensão que causa imenso prazer; inebriante, delicioso, encantador. 

 

 Acreditamos que esta edição da Caminhos de Rosa conseguimos o que almejamos enquanto 

um evento esportivo. Lógico que alguns pontos precisam de ajustes, sempre haverá o que mudar.  

Ainda bem, pois pensem se continuássemos no mesmo layout desde a primeira edição e não 

evoluíssemos?  

 Almejamos que participar da Caminhos de Rosa vá além de um pedal, do ato mecânico de se 

pedalar, mas que seja sentido na pele, algo mais intenso, que desperte em vocês um mix de ansiedade e 

surpresas. Como poucas vezes serei tão claro sobre o porque de muitas peculiaridades da Caminhos de 

Rosa, acho que fechamos um ciclo de experiências! 

 Nós somente confirmamos a inscrição por cartas! Poderíamos mandar email, um layout legal, 

tudo lindo e é isso que esperamos! Mas uma carta, daquelas de papel, que não tem dia para chegar, por 

isso não se espera, ou se espera, nunca saberá quando, cartas não tem código de rastreamento! Aquele 

livro, nada mais é que o regulamento, mas ele está impresso e com uma dedicatória! Tudo pensado com 

muito carinho para cada um de vocês, que nos dão a oportunidade de sermos melhores a cada dia. 

Quando conhecemos o atletas enviamos uma mensagem pessoal, quando não recorremos a 

pergunta – “Por que você gostaria de participar da Caminhos de Rosa? – Quais suas experiências que te 

qualificam para a Caminhos de Rosa?” Por isso aquela pergunta talvez seja a mais importante de se 

responder, e talvez a única que eu leia de tudo aquilo. Além disso há cartas que nunca chegam, há 

cartas que voltam e outras que entregamos em mãos! 

Acreditamos que a conduta  imediatista e a prontidão 24 horas por dia dos procedimentos 

atuais retira um pouco do brilho, do charme e da dúvida, que nutrem em nós um sentimento gostoso de 

carinho e paixão, por isso evitamos e-mails. Do ponto de vista de procedimentos a carta é muito mais 



 

trabalhosa para nós, mas nada é mais gostoso que chegar em casa e ter uma carta e que não seja 

cobrança! 

Na retirada do kit, quem os recebe são os moradores, às vezes artistas, levando à todos um 

pouco do que é a região, seus costumes, seus hábitos e seu jeito de ser. Por isso a apresentação cultural 

é fundamental, é quando preparamos vocês para que percebam que podem ir muito mais além que os 

300/160 km que irão percorrer! 

Nossos pontos de apoio sempre tem algo a mais ! Eles não são conhecidos pela região ou local 

que estão, quiçá pela quilometragem, mas pelas pessoas que lá estão... É assim com o Betão, Com a 

Sertão Diamante, com o Pedrinho! Mas sabem que no Morro da Garça ou na Fazenda, serão bem 

acolhidos e muito bem servidos! 

Entre o fazer e o não fazer? Certo ou errado? A pergunta que tem nos norteados é: Isso ajudará 

na experiência dele com a Caminhos de Rosa?  se sim, perfeito! Caso contrário, abandonamos a idéia! 

Percebemos ano passado que precisávamos de um espaço melhor na chegada, mais aconchegante, mais 

acolhedor, que não apenas o atleta se sentisse bem, e que basta frutas frescas e água. Mas que sua 

família fosse acolhida, e assim foi pensado na chegada este ano. E esta será a base do nosso tema de 

2020. 

Não importa colocações e pódios, prova disso é o número de atletas federados na prova de 300 

km supera a prova de 160 km, válida como Campeonato Mineiro de Ultramaratona.  

Vocês buscam mais, merecem mais! 

Este ano reafirmamos nosso compromisso com a segurança, não apenas com a presença da 

ECO 135 na travessia da rodovia BR 135, mas com atitudes que reforçassem este valor. 

E queríamos antes de encerrar, parabenizar a todos, em especial aos ciclistas raízes, que foram 

objeto de curiosidade de todos e fizeram a prova mais alegre!  

Na verdade, todos os atletas, foram muito educados, corteses e gentis, por isso nossa eterna 

gratidão e nosso muitíssimo obrigado pelo carinho e respeito. 

 Agora vamos voltar os olhos para 2020 pois já temos o tema definido e vamos pensar em um 

lançamento bem a cara da Caminhos de Rosa, que já tem data marcada para os dias 23 e 24 de 

novembro. Todos estão convidados, inclusive familiares!  

Até 2020! 

 

 

Att. 

 

 

 

André Luis - Diretor 


