
 

Belo Horizonte, 13 de maio de 2021 

 

À Comunidade Caminhos de Rosa, 

Atletas, Parceiros, Patrocinadores e Comunidades, 

 

Infelizmente a Caminhos de Rosa precisará ser adiada mais uma vezTemos recebidos muitas 

mensagens em busca de informações sobre a Edição 2021 da “Caminhos de Rosa”. Conversamos 

primeiramente com nossos parceiros, comunidades e alguns dos atletas que nos procuraram! 

Dado o tamanho do nosso evento, e visando atender ao protocolo de COVID-19 segundo 

previsão dos órgãos competentes, nosso segmento somente poderá voltar a operar após a 

vacinação de pelo menos 70% da população. Muito distante dos apenas 8% de vacinados dos 

municípios que passamos e de acordo com as algumas prefeituras, elas dificilmente terão o 

mínimo de imunização da sua população! 

Além disso, recorremos a nossa missão mais uma vez, de nos guiar nessa decisão. Ela que 

nos norteia para manter o nosso padrão de qualidade! 

 

“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 

2022, conforme calendário informado abaixo. Ressaltamos que todos os atletas inscritos para 

este ano estarão automaticamente transferidos para o próximo ano. 

 

 

 



 

 Temos a alternativa de realizar o cancelamento da inscrição e gerar um “voucher” para 

utilização de qualquer evento nosso, ou mesmo na loja virtual até dezembro de 2022! Ou se 

preferir, transferir o crédito para outra pessoa! Para ambas as escolhas, basta enviar um e-mail 

para nós!  

 Para quem for conosco para 2022, vamos criar para a próxima edição um clube de 

benefício. Além disso, criamos o “Vivências”. Dessa forma, vamos recebê-los aqui, na sede da 

“Caminhos de Rosa”, em grupos de no máximo 12 pessoas. Não vamos vender ingressos 

separados, portanto, junte sua turma e entre em contato conosco. Teremos o maior prazer em 

recebê-los. 

Para quem quiser treinar, ou apenas descansar (ou os dois, lógico ) a ideia é criar formas 

de matar essa saudade. De nos encontrarmos atendendo às partes públicas e privadas; dessa 

forma, todos se preservam. 

Nosso adiamento está em acordo com a Lei 11.771, que rege o adiamento e 

cancelamento em situações de pandemia. 

 Vamos nos manter ativos, praticando esporte com segurança e refletindo sobre como 

precisamos ser solidários uns com os outros e, como esta união nos levará adiante.  

 

 Estamos com saudades! 

 Se quiserem ler a NOTA DE ADIAMENTO NÃO OFICIAL, acessem o blog do nosso diretor 

www.vidacurrida.com.br 

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

31 – 9 9208 – 0696 

diretor@caminhosderosa.com.br 

 


