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COMUNICADO OFICIAL DE ADIAMENTO 
 

 

Prezados atletas, 

 

No último dia 22 de fevereiro, o Governo de Santa Catarina e a Secretaria de Estado da Saúde 

divulgaram os dados da Matriz de Risco Potencial no estado, pela nova classificação, apesar da 

região Carbonífera estar no estado Grave (laranja), o restante do o Estado encontra-se 

classificado com o Risco Gravíssimo (cor vermelha) em relação ao (COVID-19). 

 

Nosso Estado apresenta cada dia números mais alarmantes, já são cerca de 650 mil casos 

confirmados, estamos nos aproximando a sete mil óbitos, e 89% dos leitos das UTIs 

atualmente estão ocupados, o tempo médio de permanência de cada paciente são 14 dias.  

 

Diante disso, a FEDERAÇÃO CATARINENSE DE CICLISMO respeitando a Portaria SES 703 de 

14/09/2020, e, principalmente, pensando na segurança dos atletas e demais envolvidos no 

Evento e em respeito às medidas de restrição que estão sendo impostas à sociedade como 

forma de frear o avanço na transmissão e contágio do novo Corona vírus, decidiu pelo NOVO 

ADIAMENTO do 14º DESAFIO DA SERRA DO RIO DO RASTRO marcado para o dia 7 de março 

de 2021. 

 

Esclarecemos desde já, que todas as inscrições serão transferidas para a nova data dia 

07/11/2021, caso não seja possível a participação na edição de novembro poderá deixar a 

inscrição em aberto para outra edição, ou também ser transferida para outra pessoa. 

 

Sabemos que estamos vivendo momentos difíceis em meio à pandemia, muitos perderam um 

ente querido, mas temos a certeza de que juntos, com muito cuidado, perseverança e 

generosidade venceremos mais esta batalha. 

 

Contamos com compreensão de todos e esperamos que logo possamos retomar nossas 

atividades e desde já antecipamos os agradecimentos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Alexandre Schneider 

Presidente 

http://www.ciclismosc.com.br/

