CAMARA MUNICIPAL DE D®URAD®S
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
N

MOcAO LEGISLATIVA
O Fader Legislativo Douradense, de acordo corn as normas regimentals, apresenta
a Mesa, atraves dos Vereadores LIANDRA DA SAUDE e MAURICIO LEMES,
MO4A0 DE APLAUSOS ao ciclista ELIZEU VARGAS, pela viagem Ida e volta
pedalando ate o Rio de Janeiro, totalizando 54 dias de aventura.
Elizeu Vargas, 48 anos, pegou estrada no dia 10 de maio corn destino ao Rio de Janeiro,
juntamente corn o seu fiel amigo, o cachorrinho Billy, na garupa da bicicleta, onde como
um born flamenguista aproveitou para conhecer o estadio do Maracana.
Vargas, como e conhecido entre as ciclistas, aderiu ao esporte ha aproximadamente 4
anos, quando comecou pedalar sozinho na cidade, ate se enturmar' em um grupo de
ciclismo denominado 'Bicicreticos'
E foi nos pedals em grupo onde ele se apaixonou de vez pela modalidade, prova disto
aconteceu quando decidiu realizar o pedal ate o RJ, deixando o emprego, onde trabalhou
durante dez arms. Outro detalhe, ele planejou tudo sera contar seus planos para ninguem,
exceto as duas filhas, Raisa e a adolescence Talia, que atualizou as redes sociais do pal
neste periodo.
Ao todo, Vargas ficou 54 dias longe de casa, retornando a Dourados no sabado, dia 3. Seus
idtimos 20 km entre Indapolis a Dourados, foi marcado por muita emocao, quando foi
recepcionado pela sua filha Talfa, que acompanhou o grupo Bicicretico's durante todo a
trajeto ate encontrar o pal.
O Poder Legislativo Douradense, atraves destes vereadores, externam toda admiracao
pela iniciativa e o exemplo pela pratica esportiva que tern atraido cada vez mais adeptos
ao ciclismo amador e profissional.
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