Campeão brasileiro de mountain
bike fatura R$ 25 mil
Prova exigiu técnica e fôlego de atletas

Nova Odessa, 17 de novembro de 2014 – O grande campeão do 2º Circuito Imbatível de
Mountain Bike Pague Menos by Ravelli é o mineiro Frederico Mariano, que é o atual campeão
brasileiro de mountain bike na categoria cross country (XCO). Para a elite masculina foram 28 km,
sendo sete voltas de 4 km cada. No feminino, a atual campeã brasileira de cross country Isabella
Lacerda também conquistou o primeiro lugar. Para elas a prova foi de 20 km.
O evento, realizado das 8h às 16h, na Fazenda Santo Ângelo (Expoamérica), em Nova Odessa
(SP), teve 560 inscritos e contou com um público flutuante de 8 mil pessoas. No total foram 18
categorias, sendo uma específica para moradores de Nova Odessa. Participaram atletas dos
Estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiânia, Minas Gerais e Paraná. O barbarense Sidnei
Fernandes conquistou o segundo lugar no pódio da elite masculina com o prêmio de R$ 12 mil.
O forte sol obrigou os organizadores a reduzir uma volta para as categorias elite masculina e
feminina. Nas primeiras voltas o ciclista Rubens Donizete Valeriano (Rubinho), que se destaca
pela técnica, dominou a competição. No entanto, uma cãibra causou sua parada por alguns
segundos fazendo com que ele perdesse posições. O público ficou comovido já que ele era um
dos favoritos. Com isso, Frederico tomou fôlego e conseguiu recuperar o prejuízo.

Apesar do calor, o público não abandonou e permaneceu no local para apoiar os atletas. A
modalidade hoje no país não recebe muitos incentivos e geralmente os eventos de mountain bike
apresentam uma estrutura reduzida. Os próprios atletas profissionais reforçaram que a estrutura
e organização do Circuito Imbatível de Mountain Bike Pague Menos by Ravelli superam algumas
provas internacionais.
Grandes marcas patrocinaram o 2º Circuito Imbatível de Mountain Bike Pague Menos by Ravelli
e, por isso, o público recebeu muitos produtos que foram distribuídos gratuitamente como água,
isotônico, energético, sorvete, açaí e muito mais.

Antes da largada da prova principal, o idealizador do projeto e presidente da Rede de
Supermercados Pague menos, Laerte santichio, destacou a necessidade de valorizar o esporte e
os atletas no país. “Aproveitem, pois toda esta estrutura é montada especialmente para vocês.
Cuidado e boa prova”, destacou.
Confira a classificação abaixo:
Elite masculina
1º lugar (R$ 25 mil) – Frederico Nascimento Mariano
2º lugar (R$ 12 mil) – Sidnei Fernandes
3º lugar (R$ 6 mil) – Rubens Olivete Valeriano
4º lugar (R$ 3 mil) – Ricardo Alexandre Pscheidt
5º lugar (R$ 2 mil) – Edvando de Souza Cruz
6º lugar (R$ 1 mil) – Daniel Grossi
7º lugar (R$ 800) – Halisson Henrique Ferreira
8º lugar (R$ 500) – Scherman Crezza de Paiva
9º lugar (R$ 400) – Marcelo Cândido da Silva
10º lugar (R$ 300) – João Paulo Firmino Pereira
Elite Feminina
1º lugar (R$ 10 mil) – Isabella Lacerda
2º lugar (R$ 3 mil) – Raíza Goulão Henrique
3º lugar (R$ 1,5 mil) – Érika Fernando Gramiscelli
4º lugar (R$ 900) – Danilas Ferreira da Silva
5º lugar (R$ 500) – Viviane Favery Costa
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