
 

Belo Horizonte, 14 de maio de 2020 

 

À Comunidade Caminhos de Rosa, 

Atletas, Parceiros, Patrocinadores e Comunidades, 

 

 Vivemos momentos de muitas incertezas, e difíceis decisões precisam ser tomadas. Por 

isso antes de mais nada, recorremos a nossa missão para nos guiar nessa decisão, foi seguindo 

ela que alcançamos o padrão de qualidade que temos atualmente: 

“Promover eventos com qualidade superior, destacando-se pela  segurança, organização e 

inovação.  A excelência na relação com nossos clientes e colaboradores será tal, que eles 

sentirão que participaram de um evento melhor do que o esperado, que nossos parceiros assim 

como a comunidade que nos abrigar se beneficiem de tal êxito .” 

 

 Por isso estamos adiando a Caminhos de Rosa – Uma edição feita de Coração, para 

2021, conforme calendário informado abaixo. Ressaltamos que todos os atletas inscritos para 

este ano estarão automaticamente transferidos para 2021. 

             

 

 São inúmeras razões para a tomada dessa decisão, vivemos períodos de incertezas e 

pouca previsibilidade. 

• Cerca de 20% dos nossos atletas tem acima de 55 anos e por tanto considerados do 

grupo de risco e impedidos de participar de acordo com as recomendações sanitárias; 

 

• Atletas de ultramaratona são naturalmente imunossuprimidos após o evento, o que os 

colocaria automaticamente no grupo de risco após a participação no evento. Outro 

ponto importante é que os treinos longos ocorrem entre 30-45 dias antes do evento, 

entre os meses de junho e julho, período crítico para a Covid-19 no país; 

 

• Atualmente temos atletas de 20 estados, e historicamente temos atletas estrangeiros. 

Por isso, acreditamos que até a data do evento a possibilidade de existir foco do Covid-

19 em alguma região do país é alta, associado a dificuldade de controle do trafego de 

pessoas dentro do país, o risco de o evento ser um foco de propagação do vírus é real; 

 



 

• Não temos como testar pessoas portadoras do vírus, mas que estão assintomáticas; 

 

• Muito atletas tem nos procurado e relatando que a nova rotina impactou de forma 

significativa os treinos; 

 

• Grandes eventos como Comrades, Maratona de Berlim, ocorreria em set/20, liga 

francesa de futebol, olimpíada e o Campeonato Inter-americano de 24 horas, que seria 

nos dias 5 e 6 de setembro na Argentina, todos já se posicionaram para o adiamento; 

 

• Diante das incertezas, estamos tendo muita dificuldade para planejar, já que vários de 

nossos parceiros, na eminencia real de adiamento, estão “esperando” por uma posição 

mais certa, que pode nunca chegar; 

Por fim fica uma reflexão, ao final do evento, adotando as medidas de restrição, não 

poderemos dar aquele abraço uns nos outros, dividir nossa conquista, esperar o amigo chegar, 

celebrar! Não é esta experiência que nos propomos a entregar com a Caminhos de Rosa! 

 

Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação, entrem em contato conosco: 

31 – 9 9208 – 0696 

diretor@caminhosderosa.com.br 

 


