










A raiz etimológica da palavra história tem como significado “pesquisa”, “conhecimento 
advindo da investigação”. Pressupõem-se, de fato, que o que nos chega como 
história tem sempre o viés de quem pesquisou e interpretou os fatos. A história 
é sempre uma versão de alguém sobre os fatos – algumas vezes, uma versão 
fraudada. Com a história da bicicleta não é diferente. Veja só: houve rumores de 

que Leonardo da Vinci teria desenhado um veículo semelhante à bicicleta, por volta de 
1490, já com sistemas de direção, propulsão por corrente e selim. O suposto desenho só 
teria sido descoberto em 1966 por monges italianos. Hoje, sabe-se que se trata de uma 
fraude cometida por um dos monges, que é o verdadeiro autor do desenho. 

Outro possível inventor da bicicleta teria sido o conde francês Mede de Sivrac, que em 
1790 teria inventado o celerífero. Pesquisas recentes, porém, apontam que o tal conde 
nunca existiu, seria uma invenção de um jornalista francês como uma revanche para dar 
ao país a glória de ter inventado a bicicleta antes do barão alemão Karl Drais, numa época 
em que repercutia ainda a derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana. Considerando, 
portanto, a Draisiana como início da história da bicicleta, criada em 1817 na Alemanha, 
comemoramos 200 anos da bicicleta com uma matéria especial sobre como ela impactou 
a sociedade até aqui.

Continuando a escrever essa história, a Santa Cruz apresenta sua nova bike de Downhill 
com rodas 29! Antonio Olinto e Rafaela Asprino, do Projeto de Cicloturismo no Brasil, 
apresentam o Guia Circuitos do Sul, lançamento recente para você programar um pedal 
inesquecível por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Therbio experimentou a 
hospitalidade do Circuito Cascatas e Montanhas, no Rio Grande do Sul, um dos circuitos 
que o guia do Olinto une em seu trajeto. Claudia Franco escreve sobre a relação entre 
mulheres, infraestrutura ciclística e o uso da bicicleta como meio de locomoção. O 
nutricionista Raphael Lombardi traz dicas do que comer antes, durante e depois do 
pedal. O mecânico Érico Pereira Corrêa explica por que o “pneu” esvazia mesmo sem 
ter nenhum furo ou problema na válvula. Além disso, veja cinco razões para usar uma 
bicicleta dobrável, acompanhe um passeio à moda antiga pelas ruas de Belo Horizonte 
em “Tweed Ride BH”, e a prova Moab Rocks, numa das mecas do mountain biking 
mundial.

Viva Bicicleta!

























































































TWEED RIDE BH LANÇA MOVIMENTO 
RETRÔ NA CAPITAL MINEIRA









dica





























































CICLOTURISMO


































