
 

INSTRUÇÕES DO CICLOTURISMO 
Rio do Rastro / Corvo Branco / Pedra Furada 

SAÍDA 
Data: Sexta-feira 30/04/2021 
Local: Rua da Cidadania do Bairro Novo – Rua Tijucas do Sul, 1700 Bairro Novo – Curitiba PR 
Concentração/Embarque: 21h00m 
Saída: 22h00m (Não haverá tolerância para atrasos). 
 
RETORNO PREVISTO 
Data: Sábado 01/05/2021 
Local: Início do retorno Urubici-SC - Pousada Alternativa Angela 
Concentração/Embarque: 22h00m 
Saída: 23h00m (Não haverá tolerância para atrasos). 
Chegada prevista para: 02/05/2021 às 08h00m na Rua da Cidadania do Bairro Novo – Rua 
Tijucas do Sul, 1700 Bairro Novo – Curitiba PR. 
 
SOBRE O CICLOTURISMO: 

✅ Terreno Misto, com asfalto e estrada de chão. 

✅ O ônibus deixará o grupo no alto da Serra do Rio do Rastro e retornará por asfalto até 
Urubici-SC para reagrupar. 

✅Opção nível leve 50 km Acumulado 1800 M: Descer e Subir a Serra do Rio do Rastro até 
onde conseguir retornar a tempo para o deslocamento do ônibus até Urubici-SC. 

✅ Opção forte 142 km Acumulado 3900 M: Descer a Serra do Rio do Rastro seguindo pela rota 
determinada pela organização até o Corvo Branco e Pedra Furada finalizando o percurso em 
Urubici-SC. 

✅ O ciclista ficará responsável pela orientação do trajeto de ida e volta até o ônibus nas duas 
opções de passeio. 

✅ O valor da inscrição não contempla alimentação. 
 
O CICLOTURISMO CONTA COM: 

✅ Transporte ida e volta com Ônibus semi-leito - 46 lugares. 

✅ Transbike com vagas limitadas para os 46 lugares. 

✅ O motorista fará o procedimento de acomodação da sua bike no bagageiro do ônibus, basta 
você soltar a roda da frente da sua bike para facilitar o processo. 

✅ O ônibus tem capacidade para levar 37 bikes, as demais serão levadas em transbike por 
outro veículo. 

✅ Banho para retorno com toalha e sabonete em local definido pela organização. 

✅ Seguro atividade. 
 



 
O QUE LEVAR: 

✅DOCUMENTO COM FOTO, SEM ISSO NÃO EMBARCA. 

✅ Papelão, cobertor ou manta para acomodação das bikes no ônibus. 

✅ Bike revisada, com atenção especial para os freios. 

✅ Capacete e Óculos. 

✅ Câmera + kit remendo. 

✅ Squeeze e Água para hidratação. 

✅ Comidas leves. 

✅ Protetor solar, pomada contra assaduras, repelente. 
 
COMO FAZER A INSCRIÇÃO? 
Diretamente pelo nosso site: www.pedaldeferro.com.br acessando a página GUIA DO ATLETA 
– CICLOTURISMO. 
 
ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES: 

✅ Até 20 de abril 2021. 

✅ Caso não haja lotação do ônibus até a data do encerramento das inscrições, o 

cicloturismo será adiado para data futura a ser informada pela organização via 

WhatsApp para os inscritos. 
 
ATENÇÃO: 
Após a efetivação da inscrição, a organização do cicloturismo não reembolsará o valor da 
inscrição aos participantes que desistirem de participar em hipótese alguma. Somente para 
pedidos dentro do prazo de 7 dias após a compra online. (Conforme Art. 49 do Código de Defesa 
do Consumidor – Lei 8078/90). 
 
PROCEDIMENTO PARA ALTERAÇÃO DE CICLOTURISTA: O inscrito pode solicitar a 
TRANSFERÊNCIA de sua inscrição, por motivo de lesão ou ter testado positivo no vírus Covid-
19, devidamente COMPROVADO POR LAUDO MÉDICO. O prazo para solicitação é conforme as 
opções abaixo. 

a. Transferir sua inscrição para outro cicloturista mediante ao pagamento da taxa 
administrativa de R$ 30,00 (TRINTA REAIS), dentro do prazo limite de 72 horas ANTES 
do embarque. 

b. O cicloturista substituto deverá realizar um cadastro junto ao site 
www.pedaldeferro.com.br acessando a página inscrições cicloturismo e optando pela 
forma de pagamento transferência bancária, colocando na Nota do pedido a 
solicitação da transferência de inscrição do CPF primário para o secundário. Após 
realizar o cadastro, o responsável da vaga deve solicitar a transferência, informando o 
nome completo, cpf e dados que devem ser alterados, através do e-mail 
contato@pedaldeferro.com.br . 

 
 
PROTOCOLO COVID-19 

http://www.pedaldeferro.com.br/
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Esperamos que você e sua família tenham permanecido saudáveis e seguros durante a 

crise do COVID-19. Para o Pedal de Ferro, acreditamos fortemente que andar de bicicleta 

é uma ótima opção para atender às nossas necessidades básicas de ar fresco e 

exercícios, especialmente durante esses tempos difíceis. Visto que é um esporte 

INDIVIDUAL E SEM CONTATO COM DEMAIS PESSOAS. 

Todos nós esperamos por um ambiente divertido e descontraído celebrando um retorno 

aos passeios ciclísticos, mas também apreciamos que as coisas fiquem bem. 

Nossa aprovação para realizar este cicloturismo depende de seguirmos os protocolos e 

nós agradecemos você fazendo sua parte. 

A intenção desses protocolos é importante mais do que palavras exatas - então, por 

favor, não procure brechas - e faça o seu melhor para abraçar as mudanças e nossa 

necessidade de gerenciar a segurança de todos. 

Esses protocolos estão de acordo com as regulamentações nacionais, estaduais e locais 

atuais. Eles estão sujeitos a serem alterados se os regulamentos forem atualizados. 

✅ As distâncias serão apenas de 50 km e 145 km; 

✅  As largadas ocorrerão em ondas de no máximo 10 atletas; 

✅  Os ciclistas precisam respeitar as marcações de distanciamento social; 

✅  No embarque é obrigatório a passagem de desinfecção; 

✅  Disponibilização de álcool gel para entrada e saída do ônibus; 

✅  Leve sua hidratação; 

✅ Obrigatório uso de máscara no período integral da concentração; 

✅ Cada inscrito deve responder a uma breve pesquisa de sintomas e concluir uma 
verificação de temperatura com um termômetro digital de varredura sem toque para 
garantir que você não tenha febre e sintomas gripais; 

✅ Será fornecido máscaras descartáveis caso alguém não tenha; 

✅ Cada ciclista é totalmente responsável por si e seus acompanhantes. 

✅ Todos inscritos tiveram conhecimento deste protocolo. 
 

🚫 Proibido aglomerações acima de 10 pessoas em todo local; 

🚫 O atleta que apresentar temperatura superior a 37,5° ou sintomas gripais não 
poderá embarcar; 

🚫 Proibição de compartilhamento de objetos pessoais, garrafas, equipamentos de 
segurança e ou alimentação durante todo o período; 



 
🚫 Proibido a participação se você teve sintomas de COVID-19 ou você esteve em 
contato próximo com alguém que é suspeito de estar infectado, ou que confirmou 
estar infectado, com COVID-19 nas últimas 2 semanas; 

🚫 Proibido a participação se você testou COVID-19 e está aguardando resultado; 

🚫 Nenhuma reunião será realizada. Todas as informações serão distribuídas por 
comunicado via WhatsApp. 
 

Atenciosamente. Pedal de Ferro 


