Salar de Uyuni - Bolívia
o maior desaﬁo de velocidade
em bicicleta do mundo

300

Evandro Portela, curitibano de 40 anos, é o atual
recordista mundial de velocidade em uma bicicleta,
sem auxílio de reboque. Com um currículo vitorioso
como ciclista proﬁssional, integrou a lendária equipe
da Caloi dos anos 90. Pedalou ao lado de grandes
nomes do ciclismo como Cássio Paiva, Murilo
Fischer, Luciano Pagliarini, Márcio May, Hernandes
Quadri Júnior, Daniel Rogelin, Mauro Ribeiro
e
muitos outros. Pedalou também na SpecializedSanto André e na Suzano, até encerrar a carreira
como proﬁssional na Dataro-Blumenau.
Coleciona títulos e grandes atuações em provas
importantes no Brasil e na Europa. Durante 10 anos
foi top 5 no ranking nacional. Portela ganhou várias
etapas da Volta de Santa Catarina na subida da
Serra do Rio do Rastro, foi campeão da Volta do
Litoral Paranaense em 2002, disputou (e terminou)
duas edições da Volta a Espanha, venceu uma etapa
da Volta a Granada, na Espanha, foi campeão de
montanha da Volta a Madri e ganhou três etapas das
seis do Tour do Leste da França, em 1997.

”É uma emoção muito grande, um sonho conquistado e um grande desaﬁo. Não foi
fácil, enfrentei um vento contra de 20 km/h que diﬁcultou muito a minha progressão
de velocidade. Se o vento estivesse a favor teríamos alcançado a marca de 210km/h
mas mesmo assim persisti e batemos a marca!
Foi muito difícil, mas compensador”, declarou o ciclista ao ﬁnal do desaﬁo.

’’

Recorde será homologado pelos gestores do Guinness World Records
O Guinness Book of World Records, é um livro de referência publicado
anualmente, listando os recordes mundiais de realizações humanas.

Como será a prova?
A prova será realizada atrás de um carro de competição com aproximadamente 700hp de
potência. No deserto de sal da Bolívia, Evandro irá percorrer a Pista construída de 25km,
contando com uma equipe de 20 pessoas. Equipamento de segurança do atleta: capacete
fechado, macacão de couro, botas especiais e ambulância. Atendendo todas as normas da
FIA (Federação Internacional de Automobilismo)

Diﬁculdade
A principal diﬁculdade da prova que será realizada em solo boliviano é a altitude de
3600m, que diﬁculta a capacidade pulmonar do atleta, exigindo uma adaptação
climática de 10 dias.
Os treinos são realizados diariamente na sua cidade natal, Curitiba -PR. 8 meses antes do
evento serão realizados 3 treinos em altitude no próprio deserto de sal (Salar do Uyuni Bolívia).
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Após Evandro Portela bater o recorde mundial de velocidade em cima de uma bicicleta vários veículos de
comunicação divulgaram o feito em diversas mídias nacionais e internacionais. As fotos e vídeos capturados
no dia do evento foram compartilhadas mundialmente tanto em portais como por pessoas nas redes sociais.
Conﬁra a lista de alguns portais que noticiaram o feito:
- BIKEMAGAZINE

BICYCLING (TERRA)

-MEGA CURIOSO

Link: https://bit.ly/2OINUOu

Link: https://bit.ly/2T9kK9R

Link: https://bit.ly/2yIwDKA

- REDBULL

- GAZETA DO POVO

-CATVE.COM (TERRA)

Link: https://win.gs/2YvxVaT

Link: https://bit.ly/2YNLVIc

Link: https://bit.ly/2Kz8Emf

- UOL

- TRIBUNA PR

-SPORTLIFE

Link: https://bit.ly/2MJSvx8

Link: https://bit.ly/2OGSXyN

Link: https://bit.ly/2OHUKnc

- TRIPEDAL.NET
Link: https://bit.ly/2ODB1F9

- BEM PARANÁ

- BAND NEWS

Link: https://bit.ly/2MKOYia

Link: https://bit.ly/2KtBkgG

-GO OUTSIDE

- RIC (RECORD)

Link: https://bit.ly/2Te4zb4

Link: https://bit.ly/2YPtVgG

- VÁ DE BIKE (ITAÚ)

- BANDA B

-ROAD.CC

Link: https://bit.ly/2T98hTD

Link: https://bit.ly/2M30yFZ

Link: https://bit.ly/31me2zX

-GLOBO ESPORTE
Link: https://glo.bo/2M4mL6e
Link: https://glo.bo/2Yu9vOX

MAIS DE
30 MILHÕES

BIKE FASTEST 202 KM/H
5 milhões de visualizações.

Recorde Mundial
Ciclista Evandro Portela
122.358 visualizações.

Ciclista quebra recorde mundial,
atinge 202 km/h na BR-277
23.471 visualizações.

Ciclista Paranaense Chega
a 202 km/h e Bate Recorde
427.713 visualizações.

10 RECORDES MAIS IMPRESSIONANTES
DE TODOS OS TEMPOS !!
8.675.476 visualizações.

PRF escolta recordista
55.694 visualizações.

DE VISUALIZAÇÕES

NO YOUTUBE E
REDES SOCIAIS

As empresas patrocinadoras do desaﬁo de Evandro Portela ganham destaque nos principais meios de
comunicação através das notícias, matérias e imagens que serão capturadas no dia do evento e nos treinos
anteriores. Os logotipos podem ser estampados na bicicleta, capacete, roupa, carro de apoio, helicóptero,
entre outros; além de estarem em materiais de divulgação e lançamento do evento nas redes sociais e site de
parceiros.
Evandro Portela conta com o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte com ajuda de projeto incentivado.
Dentre os patrocinadores que já apoiam diretamente o desaﬁo estão o EBANX, Sava Bikes, DVORAK, Bike
Portela, Mauro Ribeiro Sports, Adesipar, Notable Metal Works, Analogias Design, Metax Engenharia, Farmácia
Biológica, Clícina SC. Vincenzi, e Miami Bike, Malaguti Bikes; contratos pré assinados Companhia de
Saneamento do Paraná SANEPAR e COPEL, a Red Bull como parceira de divulgação em seus canais nacionais
e internacionais. Projeto elaborado pela A.S.P.M.A.
Além da exposição no dia do evento as marcas parceiras e patrocinadoras
serão estampadas nas roupas para que Evandro Portela exponha os
patrocinadores nas entrevistas e eventos pós recorde.
Sua marca na indumentária do atleta em todos os eventos esportivos,
entrevistas, vídeos.

Conecte sua marca a uma conquista global!
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HÓRUS
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COTAS DE PATROCÍNIO

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

VIA RENÚNCIA FISCAL - AJUDA FINANCEIRA DIRETA

DELIBERAÇÃO Nº 1.421, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020

PROCESSO: 71000.060598/ 06059 2020-96

PLATINUM/ MASTER

R$ 1.000.000,00

OURO

R$

500.000,00

PRATA

R$

250.000,00

BRONZE

R$

100.000,00

Proponente: Associação dos Servidores da
Prefeitura do Município de Araucária - A.S.P.M.A.
Título: Desaﬁo Salar de Uyuni - Bolívia
SLI: 2001019
Manifestação Desportiva: Desporto de Rendimento
CNPJ: 76.071.208/0001-63
Cidade: Curitiba e São José dos Pinhais/PR
Valor autorizado para captação: R$ 1.449.946,27
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 1467
DV: 2 Conta Corrente (Captação) vinculada nº
70250-1
Período de Captação até: 18/12/2023

EMPRESA IDEALIZADORA
DO EVENTO
PREPARAÇAO PARA RECORDE MUNDIAL DE VELOCIDADE
DE BICICLETA DESERTO SALAR DE UYUMI – BOLÍVIA.
ATLETA : EVANDRO PORTELLA
Senhores, 2022 será o ano de preparação para o RECORDE de VELOCIDADE em um bike preparada e que
utilizará vácuo de um automóvel no DESERTO de SAL da BOLÍVIA.
Não conseguimos a liberação deste evento de 2021 que seria entre os dias 17 e 26 de maio , pois o momento
estava muito delicado em virtude da PANDEMIA que nos impediu de realizar. E tentamos no mês de
Outubro/2021 onde faríamos o primeiro teste.
Estamos em contato com as AUTORIDADES da BOLÍVIA, através do CONSULADO que tem sua SEDE em
BRASÍLIA.
Os testes serão realizados a partir de 2022, entre março e setembro, neste período haverá uma data para
realização do EVENTO OFICIAL.
Já solicitamos a liberação as AUTORIDADES BOLIVIANAS, para fazermos os primeiros testes com nossa
equipe, que em primeiro momento estará reduzida no máximo com 08 pessoas. Nosso deslocamento será via
terrestre.
Deixamos em aberto a data da realização do evento na FIA e no próprio GUINNES RECORD (inscrições
nestas entidades já estão feitas).
DADOS PROJETO - 2022
MAIOR DESAFIO DE VELOCIDADE DE BICICLETA DO MUNDO
VELOCIDADE: 300km/h
Local: DESERTO SALAR UYUMI BOLÍVIA
Data: Setembro / Outubro de 2022

TRIATIVA EVENTOS LTDA.
R. Ceu Azul, 111 CEP 82.630-350
Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3621 1317 - (41) 99573 8555

