
























Condições especiais para lojistas através 
do e-mail: info@labici.com.br

Carbon Comfort possui um modelo patenteado de suspensão 
que alia a resistência e a flexibilidade da fibra de carbono para 
promover a distribuição do peso do ciclista de forma uniforme 
sobre o selim, garantindo uma pedalada confortável e sem dores.

"Testes realizados em 2009 pela Universidade de Wisconsin-Madinson, nos Estados 
Unidos, comprovam que selins tradicionais provocam uma compressão em pontos da 
área urogenital, causando desconforto e eventuais danos à região. O selim Carbom 
Comfort, por sua vez, transfere o peso do corpo para os ísquios (ossos de sentar), 
eliminando esses problemas."

A suspensão em forma de arco patenteada pela RideOut 
Technologies distribui o peso do ciclista de forma correta, 
independentemente de seu tamanho ou sexo.

Alta performance garantida com o peso de 390g.

Fibra de carbono usada na composição para dar resistência e 
flexibilidade.

Revestido com material kevlar, que garante maior durabilidade.

Faixa refletiva 3M™ Scotchlite™ na parte traseira do selim, que 
possibilita fácil identificação noturna.

Espuma com biodensidade, estrategicamente aplicada para 
aliviar o impacto das ruas e trilhas, garantindo melhor conforto e 
durabilidade em relação ao selim de silicone/gel.

Carbon 
Comfort

Selim
Tradicional

O BEM-SUCEDIDO

O FRACASSADO

O Bêbado e a Bicicleta

Um bêbado desce uma ladeira, saindo do bar, 
depois de tomar todas. 

Na maior velocidade, e na contramão, ele não 
consegue parar ao se defrontar com outro 
ciclista subindo, e os dois batem com tudo.

O ciclista levanta-se, inconformado com a 
atitude do bêbado, e pergunta:

- Aí cara, qual é a tua?

E o bêbado responde:

- A minha é a vermelha “dos guidão” amarelo.
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O Papel da 
Nutrição 
em 

Provas de Resistência
participação de atletas em eventos esportivos de 
endurance, como a prova Audax e triathlons, tem 

aumentado a atenção despendida para o papel da 
nutrição sobre a performance.

A alimentação é um dos fatores que favorece o desem-
penho atlético, pois quando bem orientada permite que 
o atleta treine por mais tempo e se recupere melhor, 
pode reduzir a fadiga durante as provas, aumentar os 
depósitos de energia para as competições, reduzir 
episódios de lesões, e contribuir para a saúde geral do 
atleta.

Nas provas de resistência, a maior preocupação dos 
atletas é manter o ritmo considerado ideal durante toda a 
prova. Para isso, o atleta precisa, além de um treinamen-
to físico bem conduzido, consumir uma quantidade 
adequada de energia para sustentar as demandas do 
esforço físico realizado.

As principais fontes de energia para os exercícios prolon-
gados são os carboidratos e as gorduras. No entanto, o 
esforço físico prolongado pode aumentar o uso da 
proteína para gerar energia para o exercício. 

A alimentação pré-treino deve ser rica em carboidratos 

A (pães, massas, arroz, batata, mandioca, biscoito, bolo 
simples, frutas), pobre em gordura (molhos com muita 
gordura, biscoitos recheados, manteiga, frituras, 
maionese), proteína (leite e derivados, carnes) e fibras 
(frutas com casca, hortaliças cruas, as sementes e os 
farelos). A refeição deve ser realizada cerca de 40 
minutos antes da atividade física.

Durante a competição, é importante garantir consumo 
do carboidrato, presente nas barras energéticas esporti-
vas, repositores em gel, bebidas energéticas, em alimen-
tos como bisnaga ou pão de forma com geleia, porção 
de purê de batata caseiro em sachês plásticos, frutas 
sem bagaço e frutas secas.

Para evitar a fadiga muscular e fornecer energia é 
indicado o uso de suplementos hipercalóricos contendo 
carboidrato em maior quantidade, gordura e proteína 
durante o exercício físico.

Mantenha-se bem hidratado uma semana antes da 
data da competição, para evitar déficit do desempenho 
esportivo. No dia do evento, os suplementos de carboi-
drato e os hipercalóricos devem ser diluídos em água na 
caramanhola e consumidos de acordo com a sua 
tolerância gástrica ao longo de todo o percurso da prova.

Texto: Amanda Miranda e 
Beatriz de Andrade Vilela 
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Após o treino ou a competição, uma refeição balanceada é 
necessária para repor a energia e os nutrientes gastos durante 
o exercício. Devem estar presentes alimentos fontes de carboi-
drato, proteína e gordura, como os óleos e oleaginosas 
(castanha, nozes, amêndoa, amendoim) e as vitaminas e 
minerais presentes nas frutas e hortaliças.

Nos esporte muitos intensos, podem ocorrer sintomas como tontura, 
ânsia de vômito e fraqueza generalizada. Isto está relacionado à 
desidratação e/ou com a taxa de açúcar muito baixa: hipoglicemia. 
Neste caso, bebidas com alta concentração de açúcar, como os 
refrigerantes, poderão corrigir a concentração de açúcar no sangue, 
ajudando-o a continuar a prova. Deve-se prestar atenção na perda de 
sódio pela roupa: se estiver muito esbranquiçada, orienta-se ingerir 
cápsula de sal. Esta recomendação deve ser avaliada individualmente 
por um nutricionista.

Numa situação de sede extrema prefira a água, em seguida outro tipo 
de bebida, de preferência a bebida isotônica.

Especialmente nos esportes de endurance, é fundamental o 
acompanhamento com nutricionista para que o treino seja eficaz e 
garanta a recuperação do organismo, além de evitar deficiências 
nutricionais, baixa imunidade, envelhecimento precoce, lesões e 
promover, sobretudo, a saúde. 

Consuma uma quantidade adequada de energia

Quantidade de carboidrato em produtos esportivos

Barras Energéticas

Carboidrato em Gel

Bebidas Esportivas

40 a 50 g

20 a 28,0 g

30 a 40 g

1 un

1 un

2 copos (500 ml)

230 a 300

100

120 a 160

Gramas de Carboidrato Medida Caseira Calorias
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Fone: (14) 3413-1837

16 a 18 de outubro
Expo Center Norte

www.bikecompany.com.br

www.sampabikers.com.br
sampabikers@sampabikers.com.br

Fone: (11) 5517-7733

O universo ciclístico Feminino 
ganha mais uma iniciativa

www.sampabikers.com.br
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Texto e fotos: Cláudia Franco

Pedal Seguro
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Texto: Divulgação Red Bull 
Fotos: Fábio Piva / Red Bull Content Pool

Evento inédito 
atraiu vários atletas 
de BMX e MTB para 
Paulínia – SP
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Final

 medalhista olímpico de BMX, Mike Day, foi imbatível no 
“pump track” e venceu o Red Bull Pump Riders. 

O evento inédito atraiu vários atletas de BMX e MTB para 
Paulínia – SP, no dia 19 de março. Brasileiros e estrangeiros 
participaram da modalidade onde precisam impulsionar as 
bicicletas sobre um circuito de terra batida sem poder usar os 
pedais; por isso fluidez nos desníveis e coordenação dos movimentos 
são essenciais para alcançar e manter velocidade.

Foi a fluidez impecável que garantiu a vitória para o norte-americano 
Mike Day, 26 anos. Outros dois pilotos locais se destacaram e comple-
taram o pódio: Ebert Silva, 23 anos, e a revelação Vinicius Gomes, de 
apenas 16 anos, que ficou com a terceira posição após disputa árdua 
com o argentino Ramiro Marino.

Os 16 competidores enfrentaram fases com duas baterias, em pistas 
diferentes; em caso de uma vitória para cada atleta, uma terceira 
bateria definia quem avançava, sendo que o biker mais rápido na 
classificatória escolhia a pista da última corrida.

“Estou na final com meu ídolo”, declarou Ebert Silva ao se classificar 
para a decisão. Pela primeira vez ao lado de Mike Day em uma 
largada, Ebert não mediu esforços para vencer o norte-americano. 
Mas na primeira largada, Ebert sofreu uma pequena derrapagem, e 
Mike abriu uma grande vantagem logo no início. Na segunda bateria, 
os dois chegaram praticamente juntos na curva, mas as potentes 
“bombeadas” do norte-americano nas ondulações da pista fizeram 
com que, no trecho de pistas unificadas, Ebert já não tivesse mais 
como alcançar Mike Day.

“Para mim, isso aqui foi a realização de um sonho. Claro que a meta 
era ganhar, mas estou feliz por ter representado bem a minha 
cidade ao lado do Vinícius”, afirma o vice-campeão, 
referindo-se à maior revelação do Red Bull Pump Riders, 
Vinicius Gomes. O atleta de apenas 16 anos foi eliminado 
após sofrer duas quedas na semifinal, contra Ebert, e ficou 
com o terceiro lugar vencendo Ramiro Marino. Vinicius 
recebeu elogios até do campeão, Mike Day: “Ter o dom para 
o pump track é o que faz a diferença aqui, e o Vinicius 
certamente é um dos que tem. É um jovem de grande 
talento”.

1. Mike Day (Estados Unidos)
2. Ebert Silva (Paulínia/SP)
3. Vinicius Gomes (Paulínia/SP)
4. Ramiro Marino (Argentina)
5. Matheus Furlan (Paulínia/SP)
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