
Pedal Santa luzia 2019 

Dia 22/09/19 

Horário: 08h30min 

Local de Saída: Praça Ermembergo Pellizzetti (em frente a Catedral São João Batista) 

Quilometragem aproximada 40 km ida + 40 km volta (estradinhas do interior) Trajeto Rio do 

Sul, Rua Carlos Gomes, Rua Barão do rio Branco, Avenida Jorge Lacerda, Avenida Dora Augusta 

Deek, Estrada da Madeira, Travessia Br 470, Rua Pedro Avelino, (estrada margem esquerda), 

Rua Narciso Fachini, Rua Primeiro de Maio, Rua Antônio Oliveira,Parada na Praça no Centro de 

Laurentino para reabastecer Agua e Fôlego, continuando Rua José Tambosi,  Amoado, Rio do 

Oeste Rod. 340, Rua Maximino Girardi, Segunda Parado Abastecer agua frutas e Fôlego Rua 

João Pisseta, Rod 340, Comunidade de Dois Irmãos, Rod 429, Comunidade de Cabeça D´Anta, 

Terceira Parada Abastecer Agua, preparar para uma subida longa até Comunidade de Santa 

Luzia. Coordenadas 27⁰ 6´11.82´´S - 49⁰50´39.40´´.  

Vamos ter percurso alternativo pro com quilometragem e altimetria maior. 

Durante todo o trajeto teremos carros de apoio, ambulância e mecânicos, para melhor 

condução do passeio. 

Programação: Pedal para os ciclistas mountain Bike.  Familiares e amigos poderão ir de carro 

até Rio do Oeste, no centro em frente a Prefeitura Municipal, estará identificada com uma 

Faixa, as 10:00h, teremos uma pessoa para orienta-los ao local do evento. 

No local do encontro na comunidade de Santa Luzia, será realizada a confraternização. 

Convidamos a almoçar no local, onde a comunidade disponibilizará o salão para uso de 

banheiro e chuveiro, etc. 

Custo inscrição mais almoço mais almoço R$ 35,00. 

Só inscrição R$010,00, tem direito aos pontos de apoio (com agua e frutas), seguro, carro de 

apoio, mecânico e número para sorteio de brinde. 

Custo do almoço para crianças a definir. 

Confirmação do almoço 18/9/19. 

Alimentação: Galinha caipira com aipim, arroz, macarrão caseiro, guimis, salada, etc. R$ 25,00, 

(exceto bebida). 

Bebida: Cerveja, refrigerante, agua etc. 

Retirada dos Kits no dia do evento no local da saída. 

IMPORTANTE: A responsabilidade cabe a cada ciclista que participa do pedal por sua conta e 

risco, que deve vir devidamente equipado com os itens de segurança. Obrigatório como 

capacete, luvas e óculos. 

Adalberto Heidemann, fone (47)98808-9017 claro,99935-1877 tim , Whats 991537214 vivo. 


