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EVENTO CANCELADO
 

A BRASIL SPORTS vem novamente a público informar que a
CORRIDAS PELA VIDA - ETAPA SÃO PAULO

programada para acontecer no dia 17/12/2017 (próximo domingo)
FOI NOVAMENTE CANCELADA

 
O motivo foram as seguintes exigências da

SEME - Secretaria Municipal de Esportes Lazer e Recreação:
 

1- Cancelar a PROVA 15K que conta com 1151 inscritos
2- Alterar a PROVA DE 5K para aproximado de 4K
3- Alterar a PROVA DE 10K para aproximado de 8K
4- Limitar o número de atletas inscritos para 2500 no máximo

 
HISTÓRICO

 
Após a direção da USP vetar a realização do evento programado para o dia
20/08/2017 (veto esse que ocorreu sem nenhuma explicação lógica, apenas pelo
capricho de um dos seus diretores), a BRASIL SPORTS procurou o Prefeito
Regional do Butantã, Sr Paulo Vitor Sapienza que em nome dele e do Prefeito João
Dória, se comprometeu a ajudar para que a CORRIDAS PELA VIDA - ETAPA SÃO
PAULO fosse realizada.

 
Em conjunto com a equipe responsável pelos eventos da Prefeitura Regional do
Butantã, a BRASIL SPORTS escolheu a data de 26/11/2017 para realização da
corrida na REGIÃO DA AV ESCOLA POLITÉCNICA para que os atletas já escritos
não fossem prejudicados, já que a grande maioria dos atletas se inscreveram para
correr na USP.

 
No dia 22/08/2017, a BRASIL SPORTS procolou o oficio juntos SEME - Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer solicitando a autorização para a realização do
evento. No dia 12/09/2017 recebeu a confirmação da SEME que o evento estava
autorizado, porém para o dia 17/12/2017 já que os estudos de viabilidade técnica
e operacional realizada pela SEME, só permitiria sua realização nesta data
(17/12/2017). No dia seguinte (13/09), a BRASIL SPORTS protocolou o oficio
complementar aceitando a data do dia 17/12/2017 para a realização da corrida na
REGIÃO DA AV ESCOLA POLITÉCNICA.

 
No dia 16/11/2017, a BRASIL SPORTS recebeu o Oficio nº 1973/2017 -
SEME.CGPE nos convocando para a reunião preparatória, onde foi tratato assuntos
pertinentes a prova, reunião essa que aconteceu no dia 24/11/2017. Para nossa
surpresa, a Sra Solange, responsável pelo Depto de Corridas de Rua da SEME, nos
informou que o percurso liberado foi apenas a AV ESCOLA POLITÉCNICA, que tem
uma extensão máxima de 3900m. É obvio que não seria possível realizar o evento
na forma que foi planejada: 1 (uma) volta de 5K para os atletas inscritos no 5K,
2(duas) de 5K para os atletas inscritos no 10K e 3 (três) voltas de 5K para os
atletas inscritos no 15K. Solicitamos que evento fosse realizado na REGIÃO da Av
Escola Politécnica, e não APENAS na Av Escola Politécnica. Contávamos com outras
ruas ou até mesmo um pedaço da Marginal Pinheiros para completar o percurso
mínimo de 5000m por volta.

 
Ao ser informada que a CORRIDAS PELA VIDA - ETAPA SÃO PAULO já contava
naquela data com pouco mais de 4000 (quatro mil) inscritos, a Sra Solange
determinou para a ATIVO.COM (que tinha um representante na reunião a convite
da própria Sra Solange), que encerra-se imediatamente as inscrições. Achamos
estranho a presença da ATIVO.COM naquela reunião, porque afinal, tratava-se de
uma reunião técnica de preparativos para a prova. A ATIVO.COM, como consta na
cláusula 1.2 do contrato firmado entre a BRASIL SPORTS e a ATIVO.COM "é MERO
INTERMEDIADOR ENTRE OS ATLETAS E A BRASIL SPORTS" cabendo a ela apenas
RECEBER e REPASSAR os valores das inscrições, não tendo NENHUMA
RESPONSABILIDADE ou PARTICIPAÇÃO na execução do evento. E estranhamos
muito mais a ATIVO.COM acatar a determinação da Sra Solange e encerrar
naquele mesmo dia as inscrições.

 
Ao término da reunião, a BRASIL SPORTS se comprometeu a CANCELAR A PROVA
15K e alterar a prova de 5k para aproximado 4K e alterar a prova 10K para
aproximado 8K. Para atletas inscritos na prova 15K, realizaríamos a prova em
outra data e local, mas daríamos a opção que esses atletas participassem do
evento correndo 4K ou 8K.

 
No dia 28/11/2017, a SEME encaminhou o Oficio nº 2022/2017 - SEME.CGPE a
Diretora do PS LAPA, solicitando "atendimento hospitalar de urgência aos
corredores da CORRIDAS PELA VIDA - ETAPA SÃO PAULO, demonstrando assim
que o evento estava confirmado e contava com total apoio da Prefeitura da Cidade
de São Paulo.

 
No dia 09/12/2017, a PREFEITURA REGIONAL DO BUTANTÃ, publicou no DIÁRIO
OFICIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, a AUTORIZAÇÃO para a realização da prova,
SEM NENHUMA RESSALVA, SEM INDICAÇÃO DE PENDÊNCIAS ou FALTA DE
DOCUMENTOS. A BRASIL SPORTS passou então a CONFIRMAR e PAGAR toda a
parte estrutural do evento (fechamentos, tendas, comunicação visual,
ambulâncias, banheiros quimicos, etc...)

 
No dia 11/12/2017 (às 17h24 - praticamente no dia 12/12), recebemos um e-mail
da SEME, enviado pela Sra Solange, solicitando novas providências. Seria possível
cumprir as exigências solicitadas mas a realização da CORRIDAS PELA VIDA -
ETAPA SÃO PAULO NÃO ESTARIA CONFIRMADA faltando 3 (três) dias para o início
da entrega dos KIT´s.

 
Sendo assim, não restou a BRASIL SPORTS outra solução se não a de enviar um
ofício a Prefeitura da Cidade de São Paulo, CANCELANDO a realização da prova no
dia 17/12 e solicitando outra data.

 
CONCLUSÃO

 
A BRASIL SPORTS cumpriu com todas as suas obrigações para a realização do
evento, inclusive a SOLICITAÇÃO DO ALVARÁ junto a FPA-FEDERAÇÃO PAULISTA
DE ATLETISMO. Todas as provas da BRASIL SPORTS são supervisionadas pela
FPA. Tanto é verdade, que a AUTORIZAÇÃO foi publicada no dia 09/12/2017 pela
PREFEITURA REGIONAL DO BUTANTÃ no DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO
PAULO.

 
OS KIT´s (CAMISETA, NÚMERO DE PEITO E CHIP) estão prontos para serem
distribuidos.

 
A BRASIL SPORTS aguardará a resposta da SEME quanto a nova data, mas
marcará nos próximos dias uma nova data e local para a entrega dos KIT´s
(CAMISETA, NÚMERO DE PEITO E CHIP) já estão prontos para serem distribuidos.

 
A BRASIL SPORTS solicita que todos os atletas permaneçam inscritos pelo menos
até a definição da nova data. Porém aqueles que preferirem, poderão solicitar o
reembolso, CONFORME OS ART. 6.32 - 6.32.1 - 6,32,2 DO REGULAMENTO da
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CORRIDAS PELA VIDA - ETAPA SÃO PAULO e mesmo artigos do REGULAMENTO DA
CORRIDA SUPER 15.

 
Lembramos que a responsabilidade pelos reembolsos é da BRASIL SPORTS, não
sendo permitido por força de contrato, que os sites de inscrições façam essas
reembolsos.

 
A BRASIL SPORTS lamenta novamente esse aborrecimento. Sabemos que mais do
que o valor que cada atleta investiu para participar do evento (que é importante
independente do valor pago) é o aborrecimento e a frustação de NÃO PODER
CORRER A ÚLTIMA CORRIDA DO ANO. Sabemos que a maioria dos atletas iriam
participar de outra prova caso não estivessem inscritos no nosso evento.

 
Todos os envolvidos nesse evento tinham conhecimento de como seria o evento,
já que HOUVE AMPLA DIVULGAÇÃO, contando inclusive com o apoio das mais
importantes autoridades da Cidade de São Paulo ajudando a divulgar o evento,
conforme mostra o Boletim Informativo nº 004 publicado em 12/09/2017.

 
Estamos a disposição para esclarecer eventuais dúvidas pelos seguintes canais:

 
Fone fixo: 11 2276-6182 - de segunda a sexta - das 10h às 16h
whatsapp: 11 96928-5592 - de segunda a sexta - das 09h às 18h
e-mail: faleconosco@corridaspelavida.com.br
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