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EVENTO

ntre os dias 19 e 21 de agosto, a 
cidade histórica de Congonhas, 
Minas Gerais, recebeu a terceira 

e última etapa da Copa Internacional 
Banco do Brasil de MTB e a Copa 
Centauro de Amadores. A cidade, 
que hospeda as obras de Aleijadi-
nho, recebeu um número recorde de 
participantes.

A grande novidade foi a realização 
do Red Bull Hero of the Hill, um 
desa�o de 500 metros de ladeira que 
reuniu os maiores nomes do cenário 
nacional. A disputa por baterias 
aconteceu na sexta-feira, dia 19, em 
uma famosa ladeira da cidade, rumo 
à igreja principal.

No domingo, cerca de 1.200 atletas 
de vários estados do Brasil, incluindo 
os principais nomes do MTB atual, 
participaram da Copa Internacional, 
única competição classe 1 disputada 
na América do Sul de acordo com a 
classi�cação da UCI - União Ciclística 
Internacional. 

A prova foi realizada no estilo 
maratona, ao contrário das últimas 
duas etapas, que foram realizadas no 
estilo Cross-Country. A disputa foi 
emocionante. O clima estava muito 
seco, com uma poeira de um palmo 
de altura, que levou os atletas ao 
limite para superar um trajeto de 54 
km. Os atletas da Copa Centauro de 
Amadores também encararam o 
desa�o em um percurso de 38 km.

Antes de começar a etapa, Edvando Cruz estava apenas um ponto 
à frente de Rubens Donizete (113 a 112), e Érica Gramiscelli estava 
um ponto à frente de Roberta Stopa (126 a 125). Os vencedores 
desta terceira etapa da Copa Internacional foram Josemberg Nunes 
Montoya, na Super Elite Masculina, e Roberta Kelly Stopa, na Super 
Elite Feminina. A chegada foi emocionante nas duas categorias. No 
masculino, apenas dois segundos de diferença entre Montoya e 
Rubinho, e na feminina, cinco segundos de diferença entre Stopa e 
Gramiscelli.

Com estes resultados, os campeões da Copa Internacional Banco 
do Brasil de MTB foram Rubens Donizete e Roberta Stopa, que já 
acumularam pontos para participarem dos Jogos Olímpicos de 
Londres. A regularidade dos dois pilotos foi fundamental para a 
conquista. Rubinho não venceu nenhuma etapa, mas foi segundo 
lugar em Araxá e Congonhas, e quinto lugar em São Lourenço. Já 
Stopa foi quarta em Araxá e venceu as outras duas etapas.

A edição 2012 da Copa Internacional será seletiva para a olimpíada 
e contará com quatro etapas: além das tradicionais Araxá, São 
Lourenço e Congonhas, Divinópolis vai comemorar o centenário da 
cidade com os maiores atletas do MTB nacional e do continente 
sul-americano.
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Red Bull Hero of the Hill 
1º - Gilberto Gois
2º - Ricardo Pscheidt
3º - Wallison Silva
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em a temperatura abaixo de 
zero na cidade gaúcha de 
Canela espantou os competi-
dores do Terceiro DH de 

Canela, válido para a sexta etapa 
do Campeonato Gaúcho de 
Downhill, realizada no Hotel 

Fazenda Pampas, nos dias 20 e 21 de agosto. Com 
recorde de participantes, o frio de Canela atraiu mais de 
230 atletas que não se abateram e deram show de 
emoção e adrenalina no Campeonato. 

Foram disputadas treze categorias: Infanto-juvenil, 
Juvenil, Júnior, Sub-23, Sub-30, Master A1, Master A2, 
Master B, Master C, Feminino, Elite, Estreante e Rígida. 

Os cinco primeiros 
colocados de cada 
uma das categorias 
receberam troféus, 
que teve destaque 
por ser uma hortên-
cia estilizada, �or 
símbolo da cidade 
confeccionada por 
artesões locais no 
processo de vitrofu-
são, valorizando o 
evento e os atletas 

que participaram desta etapa. 

Ainda pouco conhecido no país, o downhill realiza-
do em Canela já é considerado um dos maiores em 
todo o Brasil. A cidade de Canela, localizada na serra 
gaúcha, �ca a 120 km de Porto Alegre e já é conheci-
da por seus atrativos naturais, acolhendo turistas de 
todas as idades durante o ano inteiro. Entre os 
principais atrativos estão o Parque do Caracol, Parque 
do Pinheiro Grosso e Catedral de Pedra. Possui 
diversas opções de hotéis e pousadas e oferece vasta 
gastronomia. Canela também abriga grandes eventos 
como Páscoa, Festa Nacional da Música, Teatro de 
Bonecos e Sonho de Natal.

Forte no turismo ecológico, a cidade agora investe o 
seu potencial turístico em esportes de aventura, 
sendo an�triã de eventos como a Volta do Rio Grande 
do Sul de Ciclismo, válida pelo Campeonato 
Sul-americano de Ciclismo de Estrada e, mais recente-
mente, o Downhill. 

O DH de Canela foi realizado pela Federação Gaúcha 
de Ciclismo e contou com o apoio do Clube Atirado-
res de Canela, patrocinadores, colaboradores e 
Prefeitura Municipal de Canela, através de suas 
secretarias. O resultado da prova pode ser conferida 
no site www.fgc.com.br.

N
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de zero

Downhill
de zero

Downhill
abaixo

Sexta etapa do 
Campeonato 
Gaúcho é um sucesso

Henrique Nienow













“Um homem precisa viajar, por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus 
olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para 
desfrutar o calor, e o oposto, sentir a distância e o desabrigo para estar bem sobre o próprio teto. O homem precisa viajar 
para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que o faz ver o mundo como imaginamos e não simples-
mente como é. Que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir 
ver”. 

Amyr Klink

88     |     Revista Bicicleta

ROTEIRO

As várias faces do
Circuito Vale Europeu

Carlos Menezes
o mês de julho, o apresentador do Brasil Urgente Minas da TV 
Bandeirantes de Belo Horizonte, Marcos Maracanã, acompanha-

do de José Lucas, empresário do setor de turismo, e Carlos Menezes, 
empresário do setor de Bike Fit, percorreram o Circuito do Vale 
Europeu com o objetivo de obter registros em foto, vídeo do circuito 
para produção de reportagem a ser exibida na Band BH.

Marcos Maracanã adotou a bike como meio de transporte em 
protesto ao alto preço dos combustíveis. A partir de seu exemplo, 
muitas pessoas adotaram a bike como meio de transporte e/ou 
prática esportiva. Uma dessas pessoas foi seu amigo direto José 
Lucas, que há três meses pedala diariamente. Durante uma sessão de 
Bike Fit, Marcos Maracanã tomou conhecimento do Circuito do Vale 
Europeu e decidiu percorrer sua extensão registrando suas percep-
ções. 

Somados, o trajeto de ida e volta a Timbó totalizaram 2.360 km, para 
durante sete dias pedalar pelos diferentes relevos, terrenos, vegeta-
ção, clima e cultura. Ainda durante a viagem de ida, dentro do carro, 
uma pergunta pairava pelo ar, e entre uma cidade e outra, alguém 
sempre perguntava: o que leva uma pessoa a se deslocar 1.180 km de 
sua casa somente para andar de bicicleta? A resposta veio no último 
dia de pedal, resumida em uma única palavra: “SUPERAÇÃO”.  
Estamos sempre testando nossos limites e depois de sete dias, com 
todos os contratempos, conseguir superar nossos limites interiores, 
medos, fraquezas e nossas limitações físicas, faz com que nos 
sintamos preparados para enfrentar qualquer desa�o. O caminho 
ensina que basta ter planejamento e executar de forma cadenciada 
nossos planos que os objetivos são alcançados e que sempre que 
achamos não conseguir mais, basta não parar e continuar pedalando 
que logo o destino é alcançado.

Dentro dos vários relatos, reportagens e fóruns de discussão 
disponíveis vêm sempre a pergunta de qual a melhor época do ano 
para pedalar no Vale Europeu. Nessa viagem, foram dois dias de 
chuva (50 mm), quatro dias de muito frio (mínima de - 4 °C) e um dia 
de pouco calor. Entre os atletas, Carlos Menezes já havia percorrido o 
circuito no verão com temperaturas acima dos 35 °C, e segundo seu 
ponto de vista, pode-se tirar algumas conclusões: 

1. Chuvas acontecem praticamente durante todo o ano, o que 
muda é a intensidade e frequência. 

2. O calor é insuportável, a sensação térmica acaba por impedir o 
pedal durante a metade do dia. 

3. O frio, embora pareça difícil, é extremamente mais agradável 
de pedalar. Basta utilizar os acessórios corretos e iniciar as pedala-
das o quanto mais cedo para evitar que a noite caia enquanto 
ainda se esteja pedalando. 

Embora o circuito esteja entre um dos mais bem estruturados do 
país, é bom ressaltar a importância de estar bem condicionado para 

pedalar os sete dias seguidos. Quando se 
viaja de bicicleta, um dos grandes 
diferenciais mesmo para quem está 
acostumado a fazer longos treinos é que, 
queira ou não, no dia seguinte você terá 
de subir na bike, e ao longo dos dias isso 
passa a ser um incômodo a mais. Muitas 
vezes, seu corpo ainda não se recuperou 
do cansaço do dia anterior e já está 
novamente pedalando.

Sair de manhã bem cedo é um ponto 
que pode se tornar importante no 

momento em que 
algo sair fora dos 
planos. Por 
exemplo, um mal 
estar físico ou 
problemas mecâni-
cos podem fazer 
com que o tempo 
previsto para o dia 
acabe se tornando 
maior e, com isso, 
saindo nas primei-
ras horas da manhã 
você ainda terá até 
10 horas de sol para 
resolver o proble-
ma. Sair muito 
tarde pode fazer 
com que a noite 
caia e um problema 
se transforme em 

dois. É importante ressaltar que nos dias em que se pedala de Dr. 
Pedrinho até chegar na localidade de Palmeiras, as estradas são 
muito isoladas, passando horas sem ver um sinal de vida. Nesses 
dias, é preciso ser estritamente autônomo, estando pronto para 
resolver qualquer problema.

Uma viagem de bicicleta pode ser encarada de várias manei-
ras. Alguns gostam de viajar de bicicleta justamente pelo baixo 
custo, em que não se gasta nada com combustível (uma das 
partes mais onerosas da viagem), somado aos hotéis e pousadas 
de baixo custo, permitem conhecer regiões paradisíacas gastan-
do muito pouco. Com certeza isso pode ser considerado um 
atrativo a mais, mesmo para aquelas pessoas de alto poder 
aquisitivo. Para essas pessoas, desprender-se dos luxos do dia a 
dia permite que estejam diretamente em contato consigo 
mesmo, na essência de sua pessoa.

Mas dentro dos circuitos brasileiros, di�cilmente teremos um 
circuito que ofereça opções tão requintadas de hospedagem e a 

valores acessíveis. Esse requin-
te pode ser referente desde a 
sua estrutura até a receptivida-
de e atendimento. Durante a 
viagem, as hospedagens foram 
feitas no Timbó Park Hotel, 
Pousada Max (Pomerode), Fink 
Hotel (Indaial), Pousada 
Campo do Zinco (Benedito 
Novo), Bela Pousada (Dr. 

Pedrinho), Pousada LinderHof (Alto Cedros) e 
Pousada do Faustino (Palmeiras).   

Como o circuito tem início na cidade de 
Timbó, é necessário chegar um dia antes e se 
hospedar na cidade. Para isso, o Timbó Park 
Hotel está localizado a poucos metros do ponto 
inicial do circuito. Além disso, apresenta sala 
em separado para que as bicicletas sejam 
guardadas com segurança durante a noite. A 
estrutura e arquitetura são extremamente 
agradáveis com excelente atendimento. O café 
da manhã é adequado para o tamanho do 
esforço que será desprendido nos próximos 
dias. Ao chegar a Pomerode, a Pousada Max, 
instalada em uma casa típica da cidade, possui 
local para lavar as bikes e cômodo para guardar 
as bikes durante a noite. E se pequenos 
detalhes se tornam grandes diferencias, a 
roupa molhada 
pela chuva que 
foi estendida na 
noite anterior 
para secar, 
estava lavada, 
com cheiro de 
amaciante e 
seca. Isso 
signi�ca que 
cuidaram da 
roupa na nossa 
ausência. O Hotel Fink, em Indaial, foi uma 
excelente incorporação para o circuito, uma vez 
que está inserido no roteiro, sem a necessidade 
de abandonar o 
circuito para se 
hospedar. E se a 
melhor hospe-
dagem é 
aquela que faz 
você se sentir 
em casa 
m e s m o 
estando fora 
dela, a família 
do Jorge Fink faz você se sentir em casa. 
Próximo ao hotel existem duas o�cinas de 
bicicleta que merecem ser visitadas antes de 
subir para a parte alta do circuito. 

Deixando a parte baixa, 
as regiões mais isoladas, 
as montanhas, o frio e a 
possibilidade de descan-
sar em meio a natureza 
tornam-se um atrativo a 
mais para os turistas e 
talvez por isso sejam as 
próximas três hospeda-
gens um pouco mais 
requintadas no que se 
refere a estrutura arquite-
tônica. É altamente 
recomendável se progra-

mar para se hospedar na Pousada Campo do Zinco, 
mesmo porque funciona somente mediante reserva. O 
slogan “no �m do mundo é onde inicia o paraíso” faz jus 
à beleza do local. A subida de 2 km de acesso ao sítio é 
acompanhada da bela visão de uma cachoeira de 70 
metros. A casa decorada pelo bom gosto de Margare-
the faz sentir vontade de fazer uma pausa de alguns 

dias ali e depois de 
experimentar suas 
habilidades gastronômi-
cas, qualquer um se sente 
seduzido a não mais 
partir. Egon é uma pessoa 
que tem prazer em fazer 
com que as pessoas se 
sintam bem, desde a 
apresentação do céu do 
Zinco até o book fotográ-

�co, faz com que o ciclista se sinta completamente 
amparado. O Zinco é um louco que logo ao sair já faz 
sentir saudade. Em Dr. Pedrinho, a Bela Pousada 
encravada na serra deveria ser chamada de linda pousa-
da. Imponente, parece tomar conta de tudo que 
acontece na pequena cidade de Dr. Pedrinho. A pousa-
da LinderHof é resumida pelas palavras de um dos 
ciclistas que ao entrar na recepção disse: “nunca 
imaginei encontrar algo tão maravilhoso nesse lugar”. 
Uma serraria desativada e totalmente remodelada e 
muito bem decorada, faz qualquer um se sentir desco-
nectado do mundo. Um verdadeiro lugar para descan-
sar a alma. O proprietário e gerente, Sr. Horset, em um 
primeiro contato parece ter saído de um �lme alemão e, 
aos poucos, seu semblante “turrão” vai revelando a 
excelente pessoa que é, merecendo ser conhecida por 
todos que por ali passarem. Suas histórias e experiên-
cias de vida são um tesouro a mais do Vale Europeu. Por 

último e já retornando para a parte baixa do circuito, a 
Pousada do Faustino pode não ser um Hotel Cinco 
Estrelas, entretanto, Leonardo e sua família são os 
an�triões que qualquer cinco estrelas gostariam de ter. 
Um jovem empreendedor com visão de futuro oferece  
boa comida e hospedagem. 

Tanto no dia que antecede o início como o dia que 
encerra a pedalada deve ser brindado no Restaurante 
Taphyoka. Nesse mesmo local é retirado o passaporte 
para ser carimbado durante o circuito, bem como no 
�nal é confeccionado o certi�cado de conclusão do 
circuito. O cardápio é de dar inveja aos restaurantes dos 
grandes centros, e Dimas, o an�trião, se revela um 
verdadeiro enólogo, que além desse grande conheci-
mento sobre vinhos é uma excelente companhia para 
boas horas de conversa.

Assim, a viagem pelo Circuito do Vale Europeu permi-
te que os sete dias sejam muito intensos. A diversidade 
de clima, culturas, colonizações, descendências, 
cardápios, paladares, relevos, vegetação, hotéis, pousa-
das e, sobretudo pela maneira  que somos recebidos 
pelas pessoas, faz com que uma sensação de bem-estar 
tome conta dos ciclistas que por ali passam.

O repórter da TV Bandeirantes volta para casa com a 
difícil missão de conseguir transmitir, por meio de 
imagens e palavras, o que realmente é o Vale Europeu, 
pois somente estando lá para saber o que é. Carlos 
Menezes e José Lucas com a certeza de que esse prazer 
em pedalar pelo circuito deve ser levado a mais 
pessoas.



o mês de julho, o apresentador do Brasil Urgente Minas da TV 
Bandeirantes de Belo Horizonte, Marcos Maracanã, acompanha-

do de José Lucas, empresário do setor de turismo, e Carlos Menezes, 
empresário do setor de Bike Fit, percorreram o Circuito do Vale 
Europeu com o objetivo de obter registros em foto, vídeo do circuito 
para produção de reportagem a ser exibida na Band BH.

Marcos Maracanã adotou a bike como meio de transporte em 
protesto ao alto preço dos combustíveis. A partir de seu exemplo, 
muitas pessoas adotaram a bike como meio de transporte e/ou 
prática esportiva. Uma dessas pessoas foi seu amigo direto José 
Lucas, que há três meses pedala diariamente. Durante uma sessão de 
Bike Fit, Marcos Maracanã tomou conhecimento do Circuito do Vale 
Europeu e decidiu percorrer sua extensão registrando suas percep-
ções. 

Somados, o trajeto de ida e volta a Timbó totalizaram 2.360 km, para 
durante sete dias pedalar pelos diferentes relevos, terrenos, vegeta-
ção, clima e cultura. Ainda durante a viagem de ida, dentro do carro, 
uma pergunta pairava pelo ar, e entre uma cidade e outra, alguém 
sempre perguntava: o que leva uma pessoa a se deslocar 1.180 km de 
sua casa somente para andar de bicicleta? A resposta veio no último 
dia de pedal, resumida em uma única palavra: “SUPERAÇÃO”.  
Estamos sempre testando nossos limites e depois de sete dias, com 
todos os contratempos, conseguir superar nossos limites interiores, 
medos, fraquezas e nossas limitações físicas, faz com que nos 
sintamos preparados para enfrentar qualquer desa�o. O caminho 
ensina que basta ter planejamento e executar de forma cadenciada 
nossos planos que os objetivos são alcançados e que sempre que 
achamos não conseguir mais, basta não parar e continuar pedalando 
que logo o destino é alcançado.

Dentro dos vários relatos, reportagens e fóruns de discussão 
disponíveis vêm sempre a pergunta de qual a melhor época do ano 
para pedalar no Vale Europeu. Nessa viagem, foram dois dias de 
chuva (50 mm), quatro dias de muito frio (mínima de - 4 °C) e um dia 
de pouco calor. Entre os atletas, Carlos Menezes já havia percorrido o 
circuito no verão com temperaturas acima dos 35 °C, e segundo seu 
ponto de vista, pode-se tirar algumas conclusões: 

1. Chuvas acontecem praticamente durante todo o ano, o que 
muda é a intensidade e frequência. 

2. O calor é insuportável, a sensação térmica acaba por impedir o 
pedal durante a metade do dia. 

3. O frio, embora pareça difícil, é extremamente mais agradável 
de pedalar. Basta utilizar os acessórios corretos e iniciar as pedala-
das o quanto mais cedo para evitar que a noite caia enquanto 
ainda se esteja pedalando. 

Embora o circuito esteja entre um dos mais bem estruturados do 
país, é bom ressaltar a importância de estar bem condicionado para 

pedalar os sete dias seguidos. Quando se 
viaja de bicicleta, um dos grandes 
diferenciais mesmo para quem está 
acostumado a fazer longos treinos é que, 
queira ou não, no dia seguinte você terá 
de subir na bike, e ao longo dos dias isso 
passa a ser um incômodo a mais. Muitas 
vezes, seu corpo ainda não se recuperou 
do cansaço do dia anterior e já está 
novamente pedalando.

Sair de manhã bem cedo é um ponto 
que pode se tornar importante no 
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José Lucas
Carlos Menezes

Marcos Maracanã

momento em que 
algo sair fora dos 
planos. Por 
exemplo, um mal 
estar físico ou 
problemas mecâni-
cos podem fazer 
com que o tempo 
previsto para o dia 
acabe se tornando 
maior e, com isso, 
saindo nas primei-
ras horas da manhã 
você ainda terá até 
10 horas de sol para 
resolver o proble-
ma. Sair muito 
tarde pode fazer 
com que a noite 
caia e um problema 
se transforme em 

dois. É importante ressaltar que nos dias em que se pedala de Dr. 
Pedrinho até chegar na localidade de Palmeiras, as estradas são 
muito isoladas, passando horas sem ver um sinal de vida. Nesses 
dias, é preciso ser estritamente autônomo, estando pronto para 
resolver qualquer problema.

Uma viagem de bicicleta pode ser encarada de várias manei-
ras. Alguns gostam de viajar de bicicleta justamente pelo baixo 
custo, em que não se gasta nada com combustível (uma das 
partes mais onerosas da viagem), somado aos hotéis e pousadas 
de baixo custo, permitem conhecer regiões paradisíacas gastan-
do muito pouco. Com certeza isso pode ser considerado um 
atrativo a mais, mesmo para aquelas pessoas de alto poder 
aquisitivo. Para essas pessoas, desprender-se dos luxos do dia a 
dia permite que estejam diretamente em contato consigo 
mesmo, na essência de sua pessoa.

Mas dentro dos circuitos brasileiros, di�cilmente teremos um 
circuito que ofereça opções tão requintadas de hospedagem e a 

valores acessíveis. Esse requin-
te pode ser referente desde a 
sua estrutura até a receptivida-
de e atendimento. Durante a 
viagem, as hospedagens foram 
feitas no Timbó Park Hotel, 
Pousada Max (Pomerode), Fink 
Hotel (Indaial), Pousada 
Campo do Zinco (Benedito 
Novo), Bela Pousada (Dr. 

Pedrinho), Pousada LinderHof (Alto Cedros) e 
Pousada do Faustino (Palmeiras).   

Como o circuito tem início na cidade de 
Timbó, é necessário chegar um dia antes e se 
hospedar na cidade. Para isso, o Timbó Park 
Hotel está localizado a poucos metros do ponto 
inicial do circuito. Além disso, apresenta sala 
em separado para que as bicicletas sejam 
guardadas com segurança durante a noite. A 
estrutura e arquitetura são extremamente 
agradáveis com excelente atendimento. O café 
da manhã é adequado para o tamanho do 
esforço que será desprendido nos próximos 
dias. Ao chegar a Pomerode, a Pousada Max, 
instalada em uma casa típica da cidade, possui 
local para lavar as bikes e cômodo para guardar 
as bikes durante a noite. E se pequenos 
detalhes se tornam grandes diferencias, a 
roupa molhada 
pela chuva que 
foi estendida na 
noite anterior 
para secar, 
estava lavada, 
com cheiro de 
amaciante e 
seca. Isso 
signi�ca que 
cuidaram da 
roupa na nossa 
ausência. O Hotel Fink, em Indaial, foi uma 
excelente incorporação para o circuito, uma vez 
que está inserido no roteiro, sem a necessidade 
de abandonar o 
circuito para se 
hospedar. E se a 
melhor hospe-
dagem é 
aquela que faz 
você se sentir 
em casa 
m e s m o 
estando fora 
dela, a família 
do Jorge Fink faz você se sentir em casa. 
Próximo ao hotel existem duas o�cinas de 
bicicleta que merecem ser visitadas antes de 
subir para a parte alta do circuito. 

Deixando a parte baixa, 
as regiões mais isoladas, 
as montanhas, o frio e a 
possibilidade de descan-
sar em meio a natureza 
tornam-se um atrativo a 
mais para os turistas e 
talvez por isso sejam as 
próximas três hospeda-
gens um pouco mais 
requintadas no que se 
refere a estrutura arquite-
tônica. É altamente 
recomendável se progra-

mar para se hospedar na Pousada Campo do Zinco, 
mesmo porque funciona somente mediante reserva. O 
slogan “no �m do mundo é onde inicia o paraíso” faz jus 
à beleza do local. A subida de 2 km de acesso ao sítio é 
acompanhada da bela visão de uma cachoeira de 70 
metros. A casa decorada pelo bom gosto de Margare-
the faz sentir vontade de fazer uma pausa de alguns 

dias ali e depois de 
experimentar suas 
habilidades gastronômi-
cas, qualquer um se sente 
seduzido a não mais 
partir. Egon é uma pessoa 
que tem prazer em fazer 
com que as pessoas se 
sintam bem, desde a 
apresentação do céu do 
Zinco até o book fotográ-

�co, faz com que o ciclista se sinta completamente 
amparado. O Zinco é um louco que logo ao sair já faz 
sentir saudade. Em Dr. Pedrinho, a Bela Pousada 
encravada na serra deveria ser chamada de linda pousa-
da. Imponente, parece tomar conta de tudo que 
acontece na pequena cidade de Dr. Pedrinho. A pousa-
da LinderHof é resumida pelas palavras de um dos 
ciclistas que ao entrar na recepção disse: “nunca 
imaginei encontrar algo tão maravilhoso nesse lugar”. 
Uma serraria desativada e totalmente remodelada e 
muito bem decorada, faz qualquer um se sentir desco-
nectado do mundo. Um verdadeiro lugar para descan-
sar a alma. O proprietário e gerente, Sr. Horset, em um 
primeiro contato parece ter saído de um �lme alemão e, 
aos poucos, seu semblante “turrão” vai revelando a 
excelente pessoa que é, merecendo ser conhecida por 
todos que por ali passarem. Suas histórias e experiên-
cias de vida são um tesouro a mais do Vale Europeu. Por 

último e já retornando para a parte baixa do circuito, a 
Pousada do Faustino pode não ser um Hotel Cinco 
Estrelas, entretanto, Leonardo e sua família são os 
an�triões que qualquer cinco estrelas gostariam de ter. 
Um jovem empreendedor com visão de futuro oferece  
boa comida e hospedagem. 

Tanto no dia que antecede o início como o dia que 
encerra a pedalada deve ser brindado no Restaurante 
Taphyoka. Nesse mesmo local é retirado o passaporte 
para ser carimbado durante o circuito, bem como no 
�nal é confeccionado o certi�cado de conclusão do 
circuito. O cardápio é de dar inveja aos restaurantes dos 
grandes centros, e Dimas, o an�trião, se revela um 
verdadeiro enólogo, que além desse grande conheci-
mento sobre vinhos é uma excelente companhia para 
boas horas de conversa.

Assim, a viagem pelo Circuito do Vale Europeu permi-
te que os sete dias sejam muito intensos. A diversidade 
de clima, culturas, colonizações, descendências, 
cardápios, paladares, relevos, vegetação, hotéis, pousa-
das e, sobretudo pela maneira  que somos recebidos 
pelas pessoas, faz com que uma sensação de bem-estar 
tome conta dos ciclistas que por ali passam.

O repórter da TV Bandeirantes volta para casa com a 
difícil missão de conseguir transmitir, por meio de 
imagens e palavras, o que realmente é o Vale Europeu, 
pois somente estando lá para saber o que é. Carlos 
Menezes e José Lucas com a certeza de que esse prazer 
em pedalar pelo circuito deve ser levado a mais 
pessoas.



o mês de julho, o apresentador do Brasil Urgente Minas da TV 
Bandeirantes de Belo Horizonte, Marcos Maracanã, acompanha-

do de José Lucas, empresário do setor de turismo, e Carlos Menezes, 
empresário do setor de Bike Fit, percorreram o Circuito do Vale 
Europeu com o objetivo de obter registros em foto, vídeo do circuito 
para produção de reportagem a ser exibida na Band BH.

Marcos Maracanã adotou a bike como meio de transporte em 
protesto ao alto preço dos combustíveis. A partir de seu exemplo, 
muitas pessoas adotaram a bike como meio de transporte e/ou 
prática esportiva. Uma dessas pessoas foi seu amigo direto José 
Lucas, que há três meses pedala diariamente. Durante uma sessão de 
Bike Fit, Marcos Maracanã tomou conhecimento do Circuito do Vale 
Europeu e decidiu percorrer sua extensão registrando suas percep-
ções. 

Somados, o trajeto de ida e volta a Timbó totalizaram 2.360 km, para 
durante sete dias pedalar pelos diferentes relevos, terrenos, vegeta-
ção, clima e cultura. Ainda durante a viagem de ida, dentro do carro, 
uma pergunta pairava pelo ar, e entre uma cidade e outra, alguém 
sempre perguntava: o que leva uma pessoa a se deslocar 1.180 km de 
sua casa somente para andar de bicicleta? A resposta veio no último 
dia de pedal, resumida em uma única palavra: “SUPERAÇÃO”.  
Estamos sempre testando nossos limites e depois de sete dias, com 
todos os contratempos, conseguir superar nossos limites interiores, 
medos, fraquezas e nossas limitações físicas, faz com que nos 
sintamos preparados para enfrentar qualquer desa�o. O caminho 
ensina que basta ter planejamento e executar de forma cadenciada 
nossos planos que os objetivos são alcançados e que sempre que 
achamos não conseguir mais, basta não parar e continuar pedalando 
que logo o destino é alcançado.

Dentro dos vários relatos, reportagens e fóruns de discussão 
disponíveis vêm sempre a pergunta de qual a melhor época do ano 
para pedalar no Vale Europeu. Nessa viagem, foram dois dias de 
chuva (50 mm), quatro dias de muito frio (mínima de - 4 °C) e um dia 
de pouco calor. Entre os atletas, Carlos Menezes já havia percorrido o 
circuito no verão com temperaturas acima dos 35 °C, e segundo seu 
ponto de vista, pode-se tirar algumas conclusões: 

1. Chuvas acontecem praticamente durante todo o ano, o que 
muda é a intensidade e frequência. 

2. O calor é insuportável, a sensação térmica acaba por impedir o 
pedal durante a metade do dia. 

3. O frio, embora pareça difícil, é extremamente mais agradável 
de pedalar. Basta utilizar os acessórios corretos e iniciar as pedala-
das o quanto mais cedo para evitar que a noite caia enquanto 
ainda se esteja pedalando. 

Embora o circuito esteja entre um dos mais bem estruturados do 
país, é bom ressaltar a importância de estar bem condicionado para 

pedalar os sete dias seguidos. Quando se 
viaja de bicicleta, um dos grandes 
diferenciais mesmo para quem está 
acostumado a fazer longos treinos é que, 
queira ou não, no dia seguinte você terá 
de subir na bike, e ao longo dos dias isso 
passa a ser um incômodo a mais. Muitas 
vezes, seu corpo ainda não se recuperou 
do cansaço do dia anterior e já está 
novamente pedalando.

Sair de manhã bem cedo é um ponto 
que pode se tornar importante no 

momento em que 
algo sair fora dos 
planos. Por 
exemplo, um mal 
estar físico ou 
problemas mecâni-
cos podem fazer 
com que o tempo 
previsto para o dia 
acabe se tornando 
maior e, com isso, 
saindo nas primei-
ras horas da manhã 
você ainda terá até 
10 horas de sol para 
resolver o proble-
ma. Sair muito 
tarde pode fazer 
com que a noite 
caia e um problema 
se transforme em 

dois. É importante ressaltar que nos dias em que se pedala de Dr. 
Pedrinho até chegar na localidade de Palmeiras, as estradas são 
muito isoladas, passando horas sem ver um sinal de vida. Nesses 
dias, é preciso ser estritamente autônomo, estando pronto para 
resolver qualquer problema.

Uma viagem de bicicleta pode ser encarada de várias manei-
ras. Alguns gostam de viajar de bicicleta justamente pelo baixo 
custo, em que não se gasta nada com combustível (uma das 
partes mais onerosas da viagem), somado aos hotéis e pousadas 
de baixo custo, permitem conhecer regiões paradisíacas gastan-
do muito pouco. Com certeza isso pode ser considerado um 
atrativo a mais, mesmo para aquelas pessoas de alto poder 
aquisitivo. Para essas pessoas, desprender-se dos luxos do dia a 
dia permite que estejam diretamente em contato consigo 
mesmo, na essência de sua pessoa.

Mas dentro dos circuitos brasileiros, di�cilmente teremos um 
circuito que ofereça opções tão requintadas de hospedagem e a 

valores acessíveis. Esse requin-
te pode ser referente desde a 
sua estrutura até a receptivida-
de e atendimento. Durante a 
viagem, as hospedagens foram 
feitas no Timbó Park Hotel, 
Pousada Max (Pomerode), Fink 
Hotel (Indaial), Pousada 
Campo do Zinco (Benedito 
Novo), Bela Pousada (Dr. 

Pedrinho), Pousada LinderHof (Alto Cedros) e 
Pousada do Faustino (Palmeiras).   

Como o circuito tem início na cidade de 
Timbó, é necessário chegar um dia antes e se 
hospedar na cidade. Para isso, o Timbó Park 
Hotel está localizado a poucos metros do ponto 
inicial do circuito. Além disso, apresenta sala 
em separado para que as bicicletas sejam 
guardadas com segurança durante a noite. A 
estrutura e arquitetura são extremamente 
agradáveis com excelente atendimento. O café 
da manhã é adequado para o tamanho do 
esforço que será desprendido nos próximos 
dias. Ao chegar a Pomerode, a Pousada Max, 
instalada em uma casa típica da cidade, possui 
local para lavar as bikes e cômodo para guardar 
as bikes durante a noite. E se pequenos 
detalhes se tornam grandes diferencias, a 
roupa molhada 
pela chuva que 
foi estendida na 
noite anterior 
para secar, 
estava lavada, 
com cheiro de 
amaciante e 
seca. Isso 
signi�ca que 
cuidaram da 
roupa na nossa 
ausência. O Hotel Fink, em Indaial, foi uma 
excelente incorporação para o circuito, uma vez 
que está inserido no roteiro, sem a necessidade 
de abandonar o 
circuito para se 
hospedar. E se a 
melhor hospe-
dagem é 
aquela que faz 
você se sentir 
em casa 
m e s m o 
estando fora 
dela, a família 
do Jorge Fink faz você se sentir em casa. 
Próximo ao hotel existem duas o�cinas de 
bicicleta que merecem ser visitadas antes de 
subir para a parte alta do circuito. 
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Deixando a parte baixa, 
as regiões mais isoladas, 
as montanhas, o frio e a 
possibilidade de descan-
sar em meio a natureza 
tornam-se um atrativo a 
mais para os turistas e 
talvez por isso sejam as 
próximas três hospeda-
gens um pouco mais 
requintadas no que se 
refere a estrutura arquite-
tônica. É altamente 
recomendável se progra-

mar para se hospedar na Pousada Campo do Zinco, 
mesmo porque funciona somente mediante reserva. O 
slogan “no �m do mundo é onde inicia o paraíso” faz jus 
à beleza do local. A subida de 2 km de acesso ao sítio é 
acompanhada da bela visão de uma cachoeira de 70 
metros. A casa decorada pelo bom gosto de Margare-
the faz sentir vontade de fazer uma pausa de alguns 

dias ali e depois de 
experimentar suas 
habilidades gastronômi-
cas, qualquer um se sente 
seduzido a não mais 
partir. Egon é uma pessoa 
que tem prazer em fazer 
com que as pessoas se 
sintam bem, desde a 
apresentação do céu do 
Zinco até o book fotográ-

�co, faz com que o ciclista se sinta completamente 
amparado. O Zinco é um louco que logo ao sair já faz 
sentir saudade. Em Dr. Pedrinho, a Bela Pousada 
encravada na serra deveria ser chamada de linda pousa-
da. Imponente, parece tomar conta de tudo que 
acontece na pequena cidade de Dr. Pedrinho. A pousa-
da LinderHof é resumida pelas palavras de um dos 
ciclistas que ao entrar na recepção disse: “nunca 
imaginei encontrar algo tão maravilhoso nesse lugar”. 
Uma serraria desativada e totalmente remodelada e 
muito bem decorada, faz qualquer um se sentir desco-
nectado do mundo. Um verdadeiro lugar para descan-
sar a alma. O proprietário e gerente, Sr. Horset, em um 
primeiro contato parece ter saído de um �lme alemão e, 
aos poucos, seu semblante “turrão” vai revelando a 
excelente pessoa que é, merecendo ser conhecida por 
todos que por ali passarem. Suas histórias e experiên-
cias de vida são um tesouro a mais do Vale Europeu. Por 

último e já retornando para a parte baixa do circuito, a 
Pousada do Faustino pode não ser um Hotel Cinco 
Estrelas, entretanto, Leonardo e sua família são os 
an�triões que qualquer cinco estrelas gostariam de ter. 
Um jovem empreendedor com visão de futuro oferece  
boa comida e hospedagem. 

Tanto no dia que antecede o início como o dia que 
encerra a pedalada deve ser brindado no Restaurante 
Taphyoka. Nesse mesmo local é retirado o passaporte 
para ser carimbado durante o circuito, bem como no 
�nal é confeccionado o certi�cado de conclusão do 
circuito. O cardápio é de dar inveja aos restaurantes dos 
grandes centros, e Dimas, o an�trião, se revela um 
verdadeiro enólogo, que além desse grande conheci-
mento sobre vinhos é uma excelente companhia para 
boas horas de conversa.

Assim, a viagem pelo Circuito do Vale Europeu permi-
te que os sete dias sejam muito intensos. A diversidade 
de clima, culturas, colonizações, descendências, 
cardápios, paladares, relevos, vegetação, hotéis, pousa-
das e, sobretudo pela maneira  que somos recebidos 
pelas pessoas, faz com que uma sensação de bem-estar 
tome conta dos ciclistas que por ali passam.

O repórter da TV Bandeirantes volta para casa com a 
difícil missão de conseguir transmitir, por meio de 
imagens e palavras, o que realmente é o Vale Europeu, 
pois somente estando lá para saber o que é. Carlos 
Menezes e José Lucas com a certeza de que esse prazer 
em pedalar pelo circuito deve ser levado a mais 
pessoas.

 Para essas pessoas, desprender-se dos luxos do dia a 
dia permite que estejam diretamente em contato 

consigo mesmo, na essência de sua pessoa.



o mês de julho, o apresentador do Brasil Urgente Minas da TV 
Bandeirantes de Belo Horizonte, Marcos Maracanã, acompanha-

do de José Lucas, empresário do setor de turismo, e Carlos Menezes, 
empresário do setor de Bike Fit, percorreram o Circuito do Vale 
Europeu com o objetivo de obter registros em foto, vídeo do circuito 
para produção de reportagem a ser exibida na Band BH.

Marcos Maracanã adotou a bike como meio de transporte em 
protesto ao alto preço dos combustíveis. A partir de seu exemplo, 
muitas pessoas adotaram a bike como meio de transporte e/ou 
prática esportiva. Uma dessas pessoas foi seu amigo direto José 
Lucas, que há três meses pedala diariamente. Durante uma sessão de 
Bike Fit, Marcos Maracanã tomou conhecimento do Circuito do Vale 
Europeu e decidiu percorrer sua extensão registrando suas percep-
ções. 

Somados, o trajeto de ida e volta a Timbó totalizaram 2.360 km, para 
durante sete dias pedalar pelos diferentes relevos, terrenos, vegeta-
ção, clima e cultura. Ainda durante a viagem de ida, dentro do carro, 
uma pergunta pairava pelo ar, e entre uma cidade e outra, alguém 
sempre perguntava: o que leva uma pessoa a se deslocar 1.180 km de 
sua casa somente para andar de bicicleta? A resposta veio no último 
dia de pedal, resumida em uma única palavra: “SUPERAÇÃO”.  
Estamos sempre testando nossos limites e depois de sete dias, com 
todos os contratempos, conseguir superar nossos limites interiores, 
medos, fraquezas e nossas limitações físicas, faz com que nos 
sintamos preparados para enfrentar qualquer desa�o. O caminho 
ensina que basta ter planejamento e executar de forma cadenciada 
nossos planos que os objetivos são alcançados e que sempre que 
achamos não conseguir mais, basta não parar e continuar pedalando 
que logo o destino é alcançado.

Dentro dos vários relatos, reportagens e fóruns de discussão 
disponíveis vêm sempre a pergunta de qual a melhor época do ano 
para pedalar no Vale Europeu. Nessa viagem, foram dois dias de 
chuva (50 mm), quatro dias de muito frio (mínima de - 4 °C) e um dia 
de pouco calor. Entre os atletas, Carlos Menezes já havia percorrido o 
circuito no verão com temperaturas acima dos 35 °C, e segundo seu 
ponto de vista, pode-se tirar algumas conclusões: 

1. Chuvas acontecem praticamente durante todo o ano, o que 
muda é a intensidade e frequência. 

2. O calor é insuportável, a sensação térmica acaba por impedir o 
pedal durante a metade do dia. 

3. O frio, embora pareça difícil, é extremamente mais agradável 
de pedalar. Basta utilizar os acessórios corretos e iniciar as pedala-
das o quanto mais cedo para evitar que a noite caia enquanto 
ainda se esteja pedalando. 

Embora o circuito esteja entre um dos mais bem estruturados do 
país, é bom ressaltar a importância de estar bem condicionado para 

pedalar os sete dias seguidos. Quando se 
viaja de bicicleta, um dos grandes 
diferenciais mesmo para quem está 
acostumado a fazer longos treinos é que, 
queira ou não, no dia seguinte você terá 
de subir na bike, e ao longo dos dias isso 
passa a ser um incômodo a mais. Muitas 
vezes, seu corpo ainda não se recuperou 
do cansaço do dia anterior e já está 
novamente pedalando.

Sair de manhã bem cedo é um ponto 
que pode se tornar importante no 

momento em que 
algo sair fora dos 
planos. Por 
exemplo, um mal 
estar físico ou 
problemas mecâni-
cos podem fazer 
com que o tempo 
previsto para o dia 
acabe se tornando 
maior e, com isso, 
saindo nas primei-
ras horas da manhã 
você ainda terá até 
10 horas de sol para 
resolver o proble-
ma. Sair muito 
tarde pode fazer 
com que a noite 
caia e um problema 
se transforme em 

dois. É importante ressaltar que nos dias em que se pedala de Dr. 
Pedrinho até chegar na localidade de Palmeiras, as estradas são 
muito isoladas, passando horas sem ver um sinal de vida. Nesses 
dias, é preciso ser estritamente autônomo, estando pronto para 
resolver qualquer problema.

Uma viagem de bicicleta pode ser encarada de várias manei-
ras. Alguns gostam de viajar de bicicleta justamente pelo baixo 
custo, em que não se gasta nada com combustível (uma das 
partes mais onerosas da viagem), somado aos hotéis e pousadas 
de baixo custo, permitem conhecer regiões paradisíacas gastan-
do muito pouco. Com certeza isso pode ser considerado um 
atrativo a mais, mesmo para aquelas pessoas de alto poder 
aquisitivo. Para essas pessoas, desprender-se dos luxos do dia a 
dia permite que estejam diretamente em contato consigo 
mesmo, na essência de sua pessoa.

Mas dentro dos circuitos brasileiros, di�cilmente teremos um 
circuito que ofereça opções tão requintadas de hospedagem e a 

valores acessíveis. Esse requin-
te pode ser referente desde a 
sua estrutura até a receptivida-
de e atendimento. Durante a 
viagem, as hospedagens foram 
feitas no Timbó Park Hotel, 
Pousada Max (Pomerode), Fink 
Hotel (Indaial), Pousada 
Campo do Zinco (Benedito 
Novo), Bela Pousada (Dr. 

Pedrinho), Pousada LinderHof (Alto Cedros) e 
Pousada do Faustino (Palmeiras).   

Como o circuito tem início na cidade de 
Timbó, é necessário chegar um dia antes e se 
hospedar na cidade. Para isso, o Timbó Park 
Hotel está localizado a poucos metros do ponto 
inicial do circuito. Além disso, apresenta sala 
em separado para que as bicicletas sejam 
guardadas com segurança durante a noite. A 
estrutura e arquitetura são extremamente 
agradáveis com excelente atendimento. O café 
da manhã é adequado para o tamanho do 
esforço que será desprendido nos próximos 
dias. Ao chegar a Pomerode, a Pousada Max, 
instalada em uma casa típica da cidade, possui 
local para lavar as bikes e cômodo para guardar 
as bikes durante a noite. E se pequenos 
detalhes se tornam grandes diferencias, a 
roupa molhada 
pela chuva que 
foi estendida na 
noite anterior 
para secar, 
estava lavada, 
com cheiro de 
amaciante e 
seca. Isso 
signi�ca que 
cuidaram da 
roupa na nossa 
ausência. O Hotel Fink, em Indaial, foi uma 
excelente incorporação para o circuito, uma vez 
que está inserido no roteiro, sem a necessidade 
de abandonar o 
circuito para se 
hospedar. E se a 
melhor hospe-
dagem é 
aquela que faz 
você se sentir 
em casa 
m e s m o 
estando fora 
dela, a família 
do Jorge Fink faz você se sentir em casa. 
Próximo ao hotel existem duas o�cinas de 
bicicleta que merecem ser visitadas antes de 
subir para a parte alta do circuito. 

Deixando a parte baixa, 
as regiões mais isoladas, 
as montanhas, o frio e a 
possibilidade de descan-
sar em meio a natureza 
tornam-se um atrativo a 
mais para os turistas e 
talvez por isso sejam as 
próximas três hospeda-
gens um pouco mais 
requintadas no que se 
refere a estrutura arquite-
tônica. É altamente 
recomendável se progra-

mar para se hospedar na Pousada Campo do Zinco, 
mesmo porque funciona somente mediante reserva. O 
slogan “no �m do mundo é onde inicia o paraíso” faz jus 
à beleza do local. A subida de 2 km de acesso ao sítio é 
acompanhada da bela visão de uma cachoeira de 70 
metros. A casa decorada pelo bom gosto de Margare-
the faz sentir vontade de fazer uma pausa de alguns 

dias ali e depois de 
experimentar suas 
habilidades gastronômi-
cas, qualquer um se sente 
seduzido a não mais 
partir. Egon é uma pessoa 
que tem prazer em fazer 
com que as pessoas se 
sintam bem, desde a 
apresentação do céu do 
Zinco até o book fotográ-

�co, faz com que o ciclista se sinta completamente 
amparado. O Zinco é um louco que logo ao sair já faz 
sentir saudade. Em Dr. Pedrinho, a Bela Pousada 
encravada na serra deveria ser chamada de linda pousa-
da. Imponente, parece tomar conta de tudo que 
acontece na pequena cidade de Dr. Pedrinho. A pousa-
da LinderHof é resumida pelas palavras de um dos 
ciclistas que ao entrar na recepção disse: “nunca 
imaginei encontrar algo tão maravilhoso nesse lugar”. 
Uma serraria desativada e totalmente remodelada e 
muito bem decorada, faz qualquer um se sentir desco-
nectado do mundo. Um verdadeiro lugar para descan-
sar a alma. O proprietário e gerente, Sr. Horset, em um 
primeiro contato parece ter saído de um �lme alemão e, 
aos poucos, seu semblante “turrão” vai revelando a 
excelente pessoa que é, merecendo ser conhecida por 
todos que por ali passarem. Suas histórias e experiên-
cias de vida são um tesouro a mais do Vale Europeu. Por 

último e já retornando para a parte baixa do circuito, a 
Pousada do Faustino pode não ser um Hotel Cinco 
Estrelas, entretanto, Leonardo e sua família são os 
an�triões que qualquer cinco estrelas gostariam de ter. 
Um jovem empreendedor com visão de futuro oferece  
boa comida e hospedagem. 

Tanto no dia que antecede o início como o dia que 
encerra a pedalada deve ser brindado no Restaurante 
Taphyoka. Nesse mesmo local é retirado o passaporte 
para ser carimbado durante o circuito, bem como no 
�nal é confeccionado o certi�cado de conclusão do 
circuito. O cardápio é de dar inveja aos restaurantes dos 
grandes centros, e Dimas, o an�trião, se revela um 
verdadeiro enólogo, que além desse grande conheci-
mento sobre vinhos é uma excelente companhia para 
boas horas de conversa.

Assim, a viagem pelo Circuito do Vale Europeu permi-
te que os sete dias sejam muito intensos. A diversidade 
de clima, culturas, colonizações, descendências, 
cardápios, paladares, relevos, vegetação, hotéis, pousa-
das e, sobretudo pela maneira  que somos recebidos 
pelas pessoas, faz com que uma sensação de bem-estar 
tome conta dos ciclistas que por ali passam.

O repórter da TV Bandeirantes volta para casa com a 
difícil missão de conseguir transmitir, por meio de 
imagens e palavras, o que realmente é o Vale Europeu, 
pois somente estando lá para saber o que é. Carlos 
Menezes e José Lucas com a certeza de que esse prazer 
em pedalar pelo circuito deve ser levado a mais 
pessoas.

...“nunca imaginei encontrar algo 
tão maravilhoso nesse lugar”.




















