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ALBERTO CONTADOR 
CONTINUA COMPETINDO, 
MESMO SE APOSENTANDO

O ciclista espanhol pendurou as sapatilhas 
no final do ano passado. Porém, ele continua 
ativo no ciclismo. No mês passado, ele partici-
pou de uma competição um pouco diferente, 
os KOMs do Strava, e roubou o melhor tempo 
da subida da Bola del Mundo, que fica ao 
lado de Madri, em 3.29km, com o tempo de 
15:01.

No Instagram, Contador explicou ter usado a 
relação 39x25 para o desafio, mas que essa 
não é a configuração ideal para o local. “Reco-
mendo um 34x30 e pouca pressão nos pneus 
para evitar derrapagens”, explicou. 

Especialistas estão considerando as bicicletas elétricas como o modal com mais capacidade de atrair o usuário do 
carro. "Tem mais atratividade que o metrô, o transporte público por excelência, pois proporciona uma comodidade 
semelhante ao do automóvel particular. Essa migração traz um fato que começa a despertar atenção. São ciclistas ini-
ciantes, que pedalavam pouco ou quase nada, se movimentavam com o carro. Essa é a maioria dos usuários de bike 
elétrica", comenta o cicloativista e blogueiro do Estadão Alex Gomes. 

Já é registrado um aumento na procura por e-bikes. A Vela, por exemplo, em junho deste ano, estava entregando 
50 bicicletas por mês e deve terminar o ano entregando 120 por mês. O fundador da start-up, Victor Hugo Cruz, 29, 
explica que “quem vem do carro normalmente está em busca de mais qualidade de vida, quer estar mais ao ar livre, 
conectado com a cidade. Quer ter mais liberdade e facilidade de parar no meio do trajeto para entrar numa padaria, 
por exemplo. E, acima de tudo, quer sair do trânsito. E diminuir seus custos".

A Sense é outra empresa brasileira que vê seus números aumentando cada vez mais. Segundo o CEO, Henrique 
Ribeiro, o perfil do consumidor da bicicleta elétrica tem acima de 30 anos e agora ela está começando a atrair a gera-
ção nascida depois dos anos 90. De 2012 até hoje, ela já vendeu 20 mil bicicletas em todo o país. E nesse ano o que 
alavancou as vendas foi a falta de gasolina nos postos. "Nossas vendas tiveram muito impulso na greve dos caminho-
neiros. Pela primeira vez, ficamos sem estoque. Foi uma surpresa boa", conta Ribeiro.

A organização da Caminhos de Rosa, competição que 
percorre os mesmos lugares por onde passou o escritor 
Guimarães Rosa e considerada uma das competições 
mais duras do país, criou o Campeonato de Ciclista Raiz. 
Segundo o release da organização, poderão se inscrever 
apenas bicicletas modelo Barra Circular ou Barra Forte. As 
bicicletas não poderão ter marchas, suspensão e somente 
serão aceitos freio tipo inglês ou contra pedal. Itens como 
GPS e velocímetros digitais não serão aceitos. A competição 
ocorre em 17 de agosto de 2019, no Morro da Garça/MG. 
O percurso terá a distância de 160 km com 5.000 de ganho 
acumulado, sendo desses, 2.440 de ganho positivo. O cam-
peão deve ser premiado em R$ 1.000.
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Campeonato de 
Ciclista Raiz acontecerá 
em agosto de 2019

Procura por 
bicicletas elétricas 
cresce e chama 
atenção de 
especialistas
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Usufrua da experiência de
Ronaldo Huhm adquirida nos

anos de trabalho nas competições.

11 2369-5781  | 11 96109-1725LEVA E TRAZ
c/ agendamento

Oficina com foco em
serviço especializado

Rua Pensilvânia, 1355 Brooklin  - SP
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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 •
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TELEVENDAS: 0800 727 1515 | WWW.PERERE.COM.BR

Mais grupos 
se formando 
nas cidades.

BIKE. 
UMA PAIXÃO 
QUE ESTÁ 
MOVIMENTANDO 
O BRASIL.
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Faça como o César. Mande a foto de 
seu pedal para a Revista Bicicleta.

Envie a foto para o e-mail foto@revistabicicleta.com.
br. Sua foto poderá ser publicada gratuitamente em 
nossa revista, site ou fan page/facebook.






