














































































































































70 Revista Bicicleta

A Volta ao Mundo
Anderson Ricardo Schörner Arthur Simões/Arquivo pessoal

MATÉRIA DE CAPA

Três anos e dois meses de viagem, 46 países, cinco continentes, centenas 
de cidades, uma bicicleta, 40 mil quilômetros pedalados. Pelo caminho, 
pessoas, encontros e desencontros, despedidas, desgaste físico, emocional 
e mental, dois acidentes, doenças, hospitais, solidão. Na bagagem, 30 kg 
nos alforjes, 15 pneus trocados, diversas correntes, paisagens incríveis, 
pedradas, noites mal dormidas, frio de -30°C, calor de 48°C. Coragem, 
medo, dúvidas, descobertas, sorrisos, um objetivo, uma volta ao mundo e 
um único viajante...

d e  A r t h u r  S i m õ e s

www.revistabicicleta.com.br 71

»

rthur Simões nasceu em São José dos Campos-SP, cresceu em 
Jacareí, cidade vizinha, onde ganhou sua primeira bicicleta com 

quatro anos de idade. “Minha atração por bicicleta surgiu na infância, com 
minha primeira bicicleta. Lembro que caía e, às vezes, me quebrava todo, 
mas sempre consertava a bicicleta e voltava a pedalar. Com sete anos de 
idade quebrei feio o braço esquerdo descendo uma ladeira e minha mãe 
me proibiu de andar de bicicleta por um bom tempo, mas mesmo assim e 
com o braço engessado, eu continuava pedalando...” 

A

»
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96ª edição do tradicionalíssimo Giro d’Italia iniciou em 
Napoli, no dia 04 de maio. Os atletas das maiores equipes 

Pro Tour UCI partiram para percorrer 21 etapas, 3.524,5 km e 
cruzar a última linha de chegada, em Bréscia, no dia 26 de maio. 
Mas o mal tempo nos últimos dias da competição fizeram com 
que a etapa 19 fosse cancelada. Esta era uma etapa bastante 
esperada, de alta montanha, com 160 km entre Ponte di Legno e 
Val Martello/Martelltal, com três subidas, inclusive a da chegada, 
mas devido à forte nevasca, a organização optou por cancelá-la 
para preservar a segurança dos atletas.

Como vem sendo de costume nas grandes provas, as etapas de 
sprint estão sendo amplamente dominadas pelo britânico Mark 
Cavendish (Omega-Pharma Quickstep). Neste Giro, foram cinco 
vitórias: a primeira e a última etapa, além da 6ª, 12ª e 13ª. A 
vitória na 12ª etapa representou a 100ª vitória da carreira de 
Cavendish. Esta também foi a etapa em que o campeão de 2012, 

A

O primeiro dos grandes tours de 2013 aconteceu em maio e teve como 
campeão pela primeira vez o italiano Vincenzo Nibali, da Astana. Cavendish foi 
outro destaque, vencendo cinco etapas e ultrapassando as 100 vitórias em 
etapas de grandes voltas em sua carreira, o que lhe 
garantiu a camisa vermelha, de 
maior pontuador.

»
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