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 / revista.bicicleta

 / revibicicleta

 / revistabicicleta

 / +revistabicicleta

revistabicicleta.com.br

Você já teve a frustração de comprar aquela bermuda que 
machucava, irritava ou apertava demais? Ou, depois de um 
pedal mais longo parecia que nem forro tinha? Ou aquela blusa 
ou corta vento que não transpira e virou um aquecedor? Que 

dizer daquele capacete que você comprou pela net e não encaixa na 
sua cabeça de jeito nenhum! E se você é dos que estão iniciando no 
pedal, provavelmente tenha muita dúvida sobre o assunto do vestuário 
para ciclista, de maneira geral. Iniciante ou profissa, acreditamos que 
a matéria de capa dessa edição vai ser uma mão na roda e tanto – 20 
páginas de informação relacionada, com dicas de quem realmente 
entende do assunto, como Marcio May, Claudia Franco, Camila Melo, 
Ricardo Gaspar e outros.

A tragédia com três ciclistas no Tajiquistão gerou uma série de 
comentários injustos ao país e seus habitantes, veja a defesa do 
Ricardo Martins que está pedalando por lá. Nestor Freire apresenta a 
Via Francigena, ao passo que Ricardo Gaspar entrevista a Menina da 
Oração. Dúvidas sobre gancheira e raio quebrado? Isso é assunto para 
Beto Furtado e Ronaldo Huhm. 

Eu odeio bicicletas! eu odeio ciclistas! e nem sei quem são! Essa 
narrativa do Cid Kamijo é fantástica, você vai gostar! Já viu, ou ouviu 
falar do suporte para bike de Ventosa? Será que funciona mesmo? 
Como funciona, quais as vantagens e desvantagens, como instala? Veja 
o teste que fizemos com o Leva Bike da 3HM. E muito mais!

Viva Bicicleta!

Foto Capa

REVISTA BICICLETA NA WEB
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www.royalciclo.com.br  |  47 3531 5700

O 1º selim brasileiro produzido especialmente para 

bicicletas elétricas e urbanas. 

A ENERGIA QUE FALTAVA
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Tecnologia Shark Skin, 
camada resistente anti-furo

Finalidade hibrida,
terra ou asfalto

Desempenho em
performance, aceleração e 

resistência definem o Victory 
por seus cravos agrupados e 

sua carcaça fortificada.

Ideal para modalidades
de Mountain Bike e

Cross Country
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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



Concept
Agora na versão para freio a disco.



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























TECNOLOGIA MR 10 HORAS

Design Ergonômico
Prevenção da fadiga muscular
Forro Presia 10 horas 
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Cada vez mais empresas brasileiras têm investido em 
soluções e serviços sustentáveis. A startup curitibana 
James Delivery é uma delas, que faz entregas ecologica-
mente responsáveis realizadas por ciclistas. A empresa 
entrega qualquer tipo de produto, entre eles comida, 
livros, temperos, remédios, roupas, perfumes, ração 
para cachorro, chuveiro e bebidas.

Segunda a James, 50% da frota atual, que conta com 
1200 entregadores, é formada por bicicletas e têm 
atraído centenas de jovens que sonham em entrar 
para a equipe do aplicativo. “Trabalhamos com entre-
gas, e se seguíssemos o modelo tradicional somente 
com carros e motos acabaríamos prejudicando muito 
o meio ambiente. Foi aí que resolvemos trabalhar com 
as entregas ecologicamente responsáveis, com as 
bicicletas. Hoje, oferecemos uma das maiores frotas 
de ciclistas do Brasil, pessoas que entendem que estão 
contribuindo diretamente para um mundo melhor para 
todos”, comenta Lucas Ceschin, um dos fundadores da 
startup.

Em pouco mais de dois anos de atuação, os ciclistas da 
James Delivery já percorreram uma distância sufi-
ciente para dar cinco voltas ao mundo. Além disso, as 
entregas sustentáveis “pouparam a vida” de mais de 
500 árvores. No aplicativo, disponível nas plataformas 
Android e iOS, os usuários podem comprar tudo o que 
quiserem, de qualquer empreendimento comercial da 
cidade atendida. Basta escolher o local, o produto e 
pedir. Após o pedido finalizado, um ciclista entregador 
(James) vai até a loja, realiza a compra e entrega onde o 
usuário solicitar.

Para conhecer um pouco mais sobre a startup, acesse 
o site www.jamesdelivery.com.br.

“Meu caro jornalista, isso 
me deixa bastantemente 
entristecido, com o coração 

afogado na deceptude e no desgosto. Numa hora em 
que eu procuro arrancar o azeite-de-dendê do estágio 
retaguardista do manufaturamento (...), me vêm com 
esse acusatório destabocado somentemente porque 
meia dúzia de bicicletistas apareceram mortos nas 
rodofaixas."

Adaptação de Therbio Felipe Cezar, ao 
personagem Odorico Paraguaçu

“As bicicletas permitem novas experiências e percepções 
mesmo em paisagens familiares. Isso porque andar de 
bicicleta estimula substancialmente o uso combinado 
dos sentidos humanos.” 

Rogério Ribeiro de Oliveira

“É comum tomarmos decisões baseadas no que as 
pessoas à nossa volta estão fazendo, as ditas “normas 
sociais”, que não estão escritas nem promulgadas, 
mas que podemos ler nas entrelinhas das atitudes, 
funcionando como “véus internos”, que podem ocultar 
nosso verdadeiro ser. Nos acostumamos a reagir de 
acordo com as influências do meio em que vivemos, 
tanto por hábito quanto para sermos “aceitos no grupo”, 
quer seja ele social, religioso ou familiar. Diante disso, 
ficam as perguntas: o que, de fato, fazemos com nossa 
liberdade? Para quem entregamos o direito de decidir 
que roupa vestir, que valores priorizar na vida, que 
caminho seguir?” 

Rafaela Asprino

pripensas

STARTUP APOSTA EM 
ENTREGAS SUSTENTÁVEIS 

COM BICICLETAS
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www.ARO29.COM.BR
Conheça a aro29, nossa revendedora exclusiva

silque@silque.com (31) 3371-0113 Rua Peperi 825 - Nova Granada
Belo Horizonte/MG

facebook.com/silquecom silquecom

www.ARO29.COM.BR
Conheça a aro29, nossa revendedora exclusiva

silque@silque.com(31) 3371-0113Rua Peperi 825 - Nova Granada
Belo Horizonte/MG

facebook.com/silquecomsilquecom











(17) 3364-6551 / 99707-5972
Av. Potirendaba, 3990 - São José do Rio Preto-SPF

o
to

: 
D

iv
u

lg
a

çã
o

 S
p

e
ci

a
liz

e
d

A
tle

ta
: 

L
e

o
n

a
rd

o
 B

o
te

lh
o

3 modelagens

Criação do layout incluso*

Tecido com Proteção UV,
e bactericida silver 

Entrega em 30 dias úteis*

MADE BY CYCLISTS

FOR CYCLISTS







(48) 99110 5163
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CICLOTUR EXPERIENCE

Diante do vertiginoso incre-
mento do cicloturismo no Bra-
sil e no mundo, verificamos 
que ainda seja incipiente a 
disponibilidade de informação 

credenciada sobre o tema no país e 
na América Latina.
Por mais que a Revista Bicicleta 
venha, ao longo destes sete anos, 
fazendo por onde difundir caminhos 
e roteiros próprios para o ciclotu-
rismo, além de difundir as experi-
ências relativas aos cicloviajantes, 
cabia valorizar todo este esforço e 
vir a somar forças, dando um novo 
impulso e inspiração a esta ativida-
de incrível.
É sempre oportuno aproximar dos 
cicloviajantes informações creden-
ciadas sobre hospedagem e ali-
mentação, destinos e serviços, além 
do contexto cultural que envolve o 
tema na América Latina. Por isto, fi-
zemos uma escolha de desenvolver 
uma plataforma de promoção do ci-
cloturismo e da gestão de territórios 
para o cicloturismo, denominada 
Ciclotur Experience, onde tudo isto 
esteja contemplado.
Em nossa plataforma, temos pu-
blicado matérias que promovem o 
Turismo de Bicicleta (Cicloturismo) 

enquanto uma forma de Turismo de 
Experiências. Tais matérias versam 
sobre cicloturistas, escritas por ciclo-
turistas, voltadas para cicloturistas 
ou não.
Como não poderia deixar de ser, a 
Mobilidade Urbana por Bicicletas 
nos países latino-americanos estará 
sempre contemplada como uma 
perspectiva, porque precisamos en-
quanto povo socializar experiências 
pró-ciclomobilidade nestes contex-
tos. Afinal, temos realidades sociais 
muito próximas.
Nosso papel, enquanto consultores 
em gestão de territórios para ciclo-
turismo, visa desenvolver municí-
pios e empreendimentos privados 
para estar melhor preparados ao 
acolhimento e serviços voltados aos 
cicloturistas. Focamos em que isto 
impacte positivamente na geração 
de negócios sustentáveis, huma-
nização dos ambientes urbanos, 
qualidade de vida e incida sobre os 
índices de felicidade de todos os 
envolvidos.
Sendo assim, nosso conteúdo ex-
plora, através de textos e imagens, 
tanto destinações recentemente 
preparadas para acolher cicloturis-
tas quanto aquelas que já fazem 

parte da galeria pessoal do nosso 
universo de praticantes. Além dos 
destinos, apresentamos testemu-
nhos de renomados cicloturistas, 
escritores, gestores e empresários, 
que orbitam em torno da atividade 
e a fazem cada vez mais humana.
Visitando nossa plataforma, os 
interessados terão um elenco de 
hotéis, hostels, campings & glampin-
gs, entre outros meios de hospe-
dagem. Além disto, apresentamos 
restaurantes, bares, casas de cultura 
e patrimônio para incrementar 
a experiência cicloturística. Tudo 
isto, futuramente, irá constituir 
um ranking latino-americano de 
empreendimentos amigos dos ciclo-
turistas, com o selo CICLOTUR BIKE 
FRIENDLY, na América Latina.

Linguagem Editorial
O que fazemos está amplamen-
te voltado ao fortalecimento das 
culturas visitadas, à reafirmação do 
respeito às diferenças e à diversi-
dade, à valorização da latinidade, 
conservação do patrimônio huma-
no, histórico-cultural e socioam-
biental, além da promoção da Paz 
e do Cicloturismo como fonte de 
Conhecimento e Vida. 
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ciclotur.com.br
@CicloturExperience
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www.circuitovaleeuropeu.com.br

O Circuito Vale Europeu Catarinense é 
marcado pela presença da cultura 
europeia, que se manifesta 
fortemente nos hábitos e tradições da 
população. A imigração, inicialmente 
alemã, seguida da italiana, é visível 
em muitos aspectos, como na 
arquitetura, na gastronomia, na 
música, na cultura e nos esportes.

lazer

diversão

gastronomia

muito pedal

cultura
APIÚNA •

ASCURRA •
BENEDITO NOVO •

BOTUVERÁ •
DOUTOR PEDRINHO •

GUABIRUBA •
INDAIAL •

LUIZ ALVES •
POMERODE •

RIO DOS CEDROS •
RODEIO •

TIMBÓ •



solsports.com.br

DESAFIO
EMOÇÃO

LIBERDADE

















































totalmente projetado 

para a posição de 
pedalada do ciclista, 

acompanhando a 
anatomia do corpo, 
evitando sobras e 
reduzindo o atrito.

anuncio_freeforce.indd   1 28/08/2018   16:50:21









seledoncicloturismo

seledon.com.br

47.3394.2805

47.98838.2949
24.074286.10.0001-4 

CULTURA,
HISTÓRIA E
CULINÁRIA. 
O Vale Europeu é rico nestas
e em diversas outras atrações que 
você terá o prazer de conhecer. 

Fale com a Seledon e organize
seu cicloturismo pelos roteiros
do velho mundo catarinense.
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   “Temos apoiado estudos e pesquisas porque sabemos 
que a infraestrutura cicloviária é fundamental para 

ampliar o uso da bicicleta nas cidades. Sem ela muita 
gente desiste de pedalar. Queremos, assim, subsidiar as 
prefeituras, os tomadores de decisões, para investirem 
adequadamente os recursos em infraestrutura viária 
tanto para os que já são ciclistas como para aqueles 
que poderiam migrar do automóvel para a bicicleta” 
- Simone Gallo, gerente de Relações Institucionais e 

Governamentais do Banco Itaú Unibanco
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CICLOTURISMO





 Bike no Ferry



 Maison en France







Rio Tibre, RomaMassa Italie









Você conhece tanto sobre os componentes da sua bike e da sua bermuda? 
E o que você sabe? Hoje o forro para bermuda de ciclismo está se tornando 
um diferencial na hora de escolher que bermuda comprar, para que o treino, 
passeio ou prova possa terminar sem nenhuma lesão devido à má qualidade 
da peça que estiver usando. Existe hoje no mercado brasileiro forros 
específicos para cada modalidade, sexo, inclusive infantil, com alta 
tecnologia.tecnologia. Procure saber qual o forro que a sua marca está utilizando. 

A Extralight utiliza nos seus forros a mais alta tecnologia em espumas, 
feita em poliuretano celular que são espumas com células abertas em 
que o ar flutua livremente entre elas. Com isso, permitindo a melhor ab-
sorção do suor e sistema de elevação que permite a espuma retornar a 
posição inicial após ter sido comprimida “ESPUMA COM MEMÓRIA”. 
Espuma perfurada, com estrutura celular reticulada é 75% mais resist-
ente a impactos, aumentando a respirabilidade.  Sua forma 3D anatômi-
ca proporciona ajuste perfeito e maior estabilidade no selim. Amorteci-
mento progressivo com 2 ou 3 densidades diferentes (40-90kg / m3) e 2 
a 3 espessuras diferentes (4,6 e8mm) em um único forro.

TEMPO MÁXIMO 
DE PROTEÇÃO DO
FORRO DURANTE

A PEDALADA

Fones:  21 2742-2280  /  21 2742-3795  I  Emai l :  vendas@extralightpads.com.br  I  vendas1@extralightpads.com.br


