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ELES ESTÃO
PRONTOS
PARA A BAHIA.

O estado da Bahia sempre foi palco de grandes acontecimentos, tornando-se 
conhecido como “Terra da Felicidade” pela  sua cultura alegre e festiva. Agora 
é a vez de nos juntarmos à festa com nossos convidados mais que especiais, os 
campeões do Cape Epic 2018 Jaroslav Kulhavy e Howard Grotts estão 
confirmados para a maior maratona das Américas, o Brasil Ride! Junte-se ao 
nosso time para ver este grande capítulo da história do MTB nacional.
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0800 940 0303

@bluecycledistribuidora

www.bluecycle.com.br

fb.com/bluecycledistribuidora

Não sabemos para onde você está indo, mas podemos te garantir que a Schwalbe 
tem o pneu perfeito para qualquer ocasião. Faça o teste e descubra a qualidade e 

proteção que só a marca que é referência no mercado pode proporcionar para você.

Schwalbe você só encontra nas melhores bike shops
e nas lojas Shimano Service Center.















DESENGRAXANTE 
POWERCITRUS

› ALTO PODER DE LIMPEZA 

› ANTICORROSIVO

› AROMA DE FRUTAS 
CÍTRICAS

› COMPOSTO 
BIODEGRADÁVEL

LIMPOU

Algoopowersports

algoo.com.br

Algoo Powersports

Distribuidor exclusivo





GRAXA MILITAR

› IDEAL PARA CUBOS, 
CAIXAS DE DIREÇÃO E 

MOVIMENTOS CENTRAIS

› INIBE A CORROSÃO

› RESISTENTE À ÁGUA 

› COMPOSTO 
BIODEGRADÁVEL

ENGRAXOU

Algoopowersports

algoo.com.br

Algoo Powersports

Distribuidor exclusivo





LUBE CERA
PREMIUM

› À BASE DE CERA COM PTFE

› DIMINUIÇÃO DA SUJEIRA 
QUE GRUDA NA CORRENTE

› ALTO PODER DE 
LUBRIFICAÇÃO

› COMPOSTO 
BIODEGRADÁVEL

LUBRIFICOU

Algoopowersports

algoo.com.br

Algoo Powersports

Distribuidor exclusivo



27v
FREIO HIDRAULICO

WWW.TSWBIKE.COM /TSWBIKE

www.tswbike.com

Cassete X-time 9v 11x40D

Kit transmissão

Shimano Altus 9v, Alavanca Shimano EF 505 - 27V hidráulico, câmbio 
dianteiro Shimano Tourney TX, pedevela Shimano MT100 – 42x34x24, 

Câmbio traseiro

Quadro TSW Hunter Alumínio 6061 c/ solda Polida HeadTube

Roda TSW XL4300 com cubo Shimano esferado

Suspensão TSW/Zoom 29” 100mm c/ trava no ombro

pinça de Freio Shimano Disco hidráulico MT 315

Pneu Arisun Mount Bona A803 29x210

Kit componentes TSW Alumínio
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CALOI DEMO TOUR

SMARTBIKE VANMOOF

A exemplo da Sense, a Caloi lança o projeto Demo Tour. Um caminhão todo 
adaptado e equipado viajará o país visitando diversas cidades para apresen-
tar sua linha 2018. Segundo a marca, o truck levará às principais capitais do 
Brasil e aos grandes eventos de bike um showroom da Caloi que permitirá 
aos visitantes testarem as bicicletas da marca. Modelos de mountain bike 
e de mobilidade urbana serão os principais atrativos, mas a Caloi também 
promoverá na ação bicicletas da linha juvenil e infantil, assim como da cate-
goria road. “O Demo Tour tem o objetivo de levar as bicicletas Caloi a todas 
as regiões do Brasil, e assim aproximar a marca dos consumidores. Sabemos 
que existe um carinho muito grande dos brasileiros pela Caloi, e de certa for-
ma essa iniciativa oferece essa proximidade”, afirma Vânia Xavier de Oliveira, 
gerente de marketing da Caloi.

A tecnologia no mundo da bicicleta avança cada vez mais. A empresa ho-
landesa Vanmoof apresentou as primeiras smartbikes do mercado e vem 
desenvolvendo tecnologias próprias para os usuários urbanos. O carro-chefe 
da empresa é a Smartbike elétrica, com recursos que facilitam o pedal e a 
compatibilidade com smartphones. Ela possui diferentes modos de carga, 
para que o usuário adapte a assistência ao seu ritmo. A velocidade constante 
é de até 32 quilômetros por hora, mas o usuário pode pedalar mais rápido 
se quiser, já que há um botão embaixo do guidão que impulsiona a bicicleta 
rapidamente. Com cerca de 420 watts de potência, a bicicleta percorre até 
120 km sem precisar de recarga. 

A Smartbike possui funcionalidades extras, como conectividade wireless e 
capacidade de localização em caso de furto ou perda. Ao ativar um bloqueio 
integrado a partir do smartphone ou de um pequeno chaveiro, é possível, 
em caso de roubo, pressionar um botão no aplicativo e informar a Vanmoof 
do ocorrido. A empresa informou que possui um serviço de atendimento 24 

horas que pode rastrear a 
Smartbike, localizá-la e de-
volvê-la ao usuário. Os mo-
delos ainda são bem caros, 
até mesmo a bicicleta sem 
o motor elétrico, que custa 
mil dólares. A Smartbike 
com motor elétrico sai por 
2 a 3 mil dólares.
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ROTA BEIRA PARQUE 
NACIONAL DO IGUAÇU

U
m passeio ciclístico simbo-
lizou o marco inaugural e 
o início das obras da Rota 
Beira Parque – uma pista de 
220 quilômetros, entre Foz 

do Iguaçu e Cascavel, nas margens 
do Parque Nacional do Iguaçu 
(PNI), planejada para ser referência 
no cicloturismo internacional. A 
iniciativa é da Itaipu Binacional, em 
parceria com a Agência de Desen-
volvimento do Turismo (Adetur) e 
os municípios lindeiros ao PNI.

Quase 400 ciclistas participaram 
da pedalada nos dez quilômetros 
iniciais do trajeto, do Centro de 
Recepção do PNI à Avenida Felipe 

Wandscheer, em Foz. A organiza-
ção foi da Prefeitura, Adetur, PNI e 
Itaipu Binacional, com o apoio dos 
grupos de ciclistas da cidade.

Antes da saída houve uma breve 
solenidade, com a presença de 
diversas autoridades locais – entre 
elas, o prefeito de Foz do Igua-
çu, Chico Brasileiro. O diretor de 
Coordenação da Itaipu, Newton 
Kaminski, representou a empresa.

A primeira etapa das obras, que 
contempla pavimentação, drena-
gem e adequação da pista, deve 
estar concluída em dezembro e 
custará cerca de R$ 6,5 milhões. 

Desse montante, 70% serão pagos 
pela Itaipu Binacional e os outros 
30% pelos 11 municípios lindeiros 
ao PNI. O trabalho está sendo 
coordenado pela Superintendência 
de Obras da Itaipu e faz parte do 
Projetos Caminhos do Iguaçu, que 
prevê uma série de ações para 
criar outras alternativas de turismo 
dentro do PNI.

“O Parque Nacional é reconhecido 
internacionalmente por ser Patri-
mônio da Humanidade. Uma rota 
nas suas margens, com certeza, 
será reconhecida internacional-
mente e atrairá turistas do mundo 
todo para a região”, disse Kaminski. 

Fotos Nilton Rolin/Itaipu Binacional

cicloturismo

Passeio ciclístico marca o início das obras da Rota Beira Parque, em Foz do Iguaçu – uma pista de 220 
quilômetros, entre Foz do Iguaçu e Cascavel, nas margens do Parque Nacional do Iguaçu.



“Queremos diversificar e fomentar o 
turismo regional. Investir na melho-
ria desta estrada é uma contribuição 
da Itaipu”, completou.

Para Chico Brasileiro, a ideia é 
aproveitar estruturas já existen-
tes, melhorá-las e dar a elas novos 
usos. “Essa rota já existe, inclusive, 
é bastante utilizada por moradores 
da região, mas agora ganhará uma 
outra utilidade, o cicloturismo, entre 
outras práticas esportivas”, comple-
tou o prefeito de Foz.

A parte iguaçuense receberá pavi-
mentação com fresagem asfáltica, 
aproveitando o material retirado da 
pista do aeroporto, que passa por 
reforma. Assim como Foz, os outros 
dez municípios também já licitaram 
as obras em seus trechos.

A sinalização de toda a ciclovia será 
feita pela Itaipu e deve estar pronta 
no segundo semestre de 2018. Na 
segunda etapa das obras, de acordo 
com Kaminski, serão construídos 
pontos de paradas e incentivada a 
construção de pousadas e res-
taurantes por parte da iniciativa 
privada.

Aprovada

A iniciativa foi aprovada pelos ciclis-
tas e empresários da região. O em-
presário Luciano Castilha, presidente 
da Associação Ciclística Cataratas 
do Iguaçu, pedala há 12 anos. Ele é 
um dos grandes incentivadores do 
esporte na cidade. “Foz do Iguaçu 
já é uma cidade turística, agora, 
teremos um novo equipamento na 
região. Essa ciclovia colocará a cida-
de na rota do cicloturismo”, afirmou 
Castilha. “Teremos uma trilha que 
termina ou começa nas Cataratas 
do Iguaçu. Quem não vai querer 
percorrer?”

A jornalista Cristina Goulart já foi 
profissional da bike. Ela participou 
de várias competições sobre duas 
rodas, mas sua bicicleta estava 
parada há 18 anos. “Essa notícia me 
incentivou a tirar as teias de aranha 
da bike e voltar a pedalar”, contou. 
Na opinião de Cristina, uma rota 
como essa facilita a 
prática do esporte. 
“Todo jogador de 
vôlei precisa de uma 
quadra, um ciclista 
precisa de uma pis-

ta. Agora teremos”, comparou.

O servidor público Emerson Hirai 
começou a pedalar há um ano. Foi 
a forma encontrada por ele para 
despertar no filho, o pequeno Davi, 
de 2 anos, o gosto pelo esporte. Pai 
e filho adoraram o passeio. “Faltava 
em Foz um espaço como esse. Poder 
praticar o esporte que a gente gosta, 
em meio à natureza e ainda com 
segurança, é simplesmente maravi-
lhoso”.

Autoridades

Além de Kaminski e Chico Brasileiro, 
também participaram a presiden-
te da Adetur, Fernanda Fedrigo; o 
secretário de Turismo, Indústria, 
Comércio e Projetos Estratégicos de 
Foz do Iguaçu, Gilmar Piolla; e repre-
sentantes das associações ciclísticas 
de Foz do Iguaçu. 
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TECNOLOGIA MR 10 HORAS

Design Ergonômico
Prevenção da fadiga muscular
Forro Presia 10 horas 
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Atrás apenas do hóquei na grama, o ciclismo (road) foi a 
segunda modalidade com o maior número de fraturas. Houve, 
inclusive, duas fraturas diagnosticadas na parede torácica.









Sense Activ 2018:
inovando a cidade! Texto Therbio Felipe M. Cezar 

Foto Thiago Fantinatti
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    “Hoje, no país, a cadeia 
produtiva da bike gera mais de 
25 mil empregos diretos. Além 
disso, existem no Brasil mais 
de seis mil estabelecimentos de 
atacado e varejo que dependem 
da bicicleta. Isso são números 
muito importantes para mudar 
o olhar sobre a bike. A econo-
mia que famílias poderiam fazer 
ao adotar a bike como meio de 
transporte é outro ponto forte. 
Esse dinheiro economizado 
poderia ser usado para a educa-
ção e lazer dessas pessoas, por 
exemplo” - Victor Andrade, coorde-
nador da pesquisa e do LabMob

cidade



“Existe uma grande demanda 
reprimida querendo expe-
rimentar a bicicleta como 
transporte, mesmo que para 
pequenos deslocamentos, 
complementares ao ônibus ou 
ao metrô, por exemplo. Por 
isso estamos nos munindo de 
dados estatísticos para mos-
trar a viabilidade da bicicleta e 
a necessidade de se criar ciclo-
vias e ciclofaixas nas ruas para 
oferecer segurança a quem 
quer pedalar” - Simone Gallo, 
gerente de relações institucionais 
do Itaú

ARTE JC



cicloturismo







O SAMPA BIKERS ORGANIZA ANUALMENTE ESSA CICLOVIAGEM NO MÊS DE MAIO.
MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE WWW.SAMPABIKERS.COM.BR

QUEM LEVA:   
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DESAFIO
EMOÇÃO

LIBERDADE



















HERÓIS DO PEDAL





 José de Abreu segue o amigo ciclista enquanto passam em frente 
da Praça da Matriz, na Rua Padre Pedro Pinto, em Venda Nova – 
década de 1940 – Fonte- Acervo pessoal de José de Abreu

 José de Abreu ajuda ciclista na reta de chegada – década de 
1950 – Fonte – Acervo pessoal de José de Abreu
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A BICICLETA É CONSIDE-
RADA O VEÍCULO DE PRO-
PULSÃO HUMANA MAIS 
EFICIENTE JÁ INVENTADO 
PELO HOMEM.













SCOTT.COM.BR DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
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Haverão muitas histórias para contar e bastante tempo para 
compartilhar esses momentos depois da sua pedalada. 
Quando você conhece a trilha, os desafios e os amigos que 
estão ao seu lado fazem tudo valer a pena, aí então a única 
coisa a fazer é subir nos pedais e deixar a experiência 
acontecer.
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A BIKE DE
TRILHA
DEFINITIVA.

A nova Stumpjumper é a bike de trilha mais versátil que já fizemos. Sério, essa 
coisa anda como se estivesse presa em trilhos. E sim, estamos felizes com isso, 
mas estamos ainda mais animados com o quão bem ajustada ela está para 
você. Nos despedimos de dores de cabeça, focamos nas suas necessidades e 
criamos uma nova referência em bicicletas de trilha. É a Stumpjumper que 
sempre quisemos!
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Promoção sujeita à disponibilidade do produto podendo ser cancelada a qualquer momento, sem aviso prévio. O valor da Gioia 2018 vigente 
em nosso site é de R$ 4.620,00 por R$ 3.988,89. Valor promocional à vista de R$ 3.590,00 para pagamentos via boleto bancário. Consulte 
condições e outras formas de pagamento acessando o site pedallabikes.com.br. Imagem meramente ilustrativa.


