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INTRODUÇÃO 

 

 

O Instituto Brasil Ride nasceu com o foco na contribuição para o desenvolvimento do 

ciclismo, dos atletas e, principalmente, das pessoas, como esportistas, cidadãos e seres 

humanos melhores. Não acreditamos em quem somos, mas no que podemos deixar. O legado 

sempre foi prioridade em todos os nossos projetos e na nossa história como Brasil Ride.  

 

A partir de doações conseguimos, em um ano ímpar para toda a sociedade, derivado dos 

desafios de saúde e pandemia que assolou todo o planeta, manter parte de nossas atividades, 

como treinamentos, participação em algumas competições, desenvolvimento de ações e 

projetos sociais. Mesmo distantes, com dedicação, coragem e respeito, buscamos caminhar 

um pouco mais na diferença que o ciclismo pode fazer, tanto na história de uma pessoa, como 

em toda uma sociedade. 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

O Instituto Brasil Ride é norteado por objetivos claros, que compõem nossas diretrizes 

estatutárias e nos ajudam a trilhar caminhos em prol do ser humano, a partir da prática do 

ciclismo: 

 

✓ Contribuir para a educação de pessoas, 

consciência corporal, da necessidade do 

esporte como meio de integração social, 

manutenção da saúde e desenvolvimento 

das capacidades cognitivas e o instinto de 

competição;  

✓ Utilizar o esporte como meio de 

reabilitação física e de desenvolvimento 

físico;  

✓ Utilizar o esporte de forma didático-

pedagógica na educação e formação do 

caráter de jovens, na inserção social de 

pessoas e reinserção social de pessoas 

com distúrbios comportamentais;  

✓ Utilizar a competição esportiva como complemento terapêutico e educativo; V - Estimular a 

prática do esporte, principalmente na formação de novos valores;  

✓ A concepção, promoção e realização de programas, projetos e eventos nas áreas esportiva, 

cultural e social; 

✓ A promoção do desporto, em especial nas denominadas categorias de base e do desporto de 

alto rendimento, inclusive com a realização de projetos esportivos, enquadrados, ou não, nas 

leis federais, estaduais e municipais de incentivo ao esporte;  

✓ A promoção da cultura, inclusive com a realização de projetos culturais enquadrados, ou 

não, nas leis federais, estaduais e municipais de incentivo ao esporte;  

✓ O fortalecimento de projetos, redes e parcerias brasileiras e internacionais, já existentes, em 

suas áreas de atuação;  

✓ Desenvolver outras atividades necessárias ao cumprimento dos objetivos sociais. 



 

 

AÇÕES SOCIAIS 

 

Ryan 

 

O aluno da escola municipal de Arraial d’Ajuda, Ryan, de 15 anos, foi diagnosticado com 

Linfoma de Hodken, um tipo de câncer, no ano de 2019. Com a família sem condições de 

custear o tratamento, de necessidade urgente, buscamos através de pessoas físicas e 

personalidades internacionais do esporte, como o campeão europeu Tiago Ferreira e o 

campeão mundial Henrique Avancini, iniciar uma campanha para viabilizar seu tratamento, 

através de doações, auxílios e outros meios que viabilizassem suas necessidades médicas. 

Hoje, Ryan, atualmente, faz seu tratamento na cidade de São Paulo com ajuda do Instituto 

Brasil Ride e de todos os colaboradores dessa ação. Toda a hospedagem e alimentação do 

Ryan e de seu pai foram custeadas pelo Instituto, além de passagens da Bahia para São Paulo 

para que sua família, quando possível, estivesse presente, o apoiando nessa etapa de 

superação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Arraial do Bem 

 

O turismo é a principal atividade de Arraial d’Ajuda, distrito de Porto Seguro, localizado no 

sul da Bahia, e pandemia do COVID-19 provocou um impacto enorme com a paralização 

total e repentina de suas pousadas, hotéis, barracas de praia e restaurantes, provocando uma 

massiva onda de demissões e fechamento de negócios. Inúmeros ambulantes, artesãos, 

artistas, profissionais informais de forma geral, além dos moradores de rua que, infelizmente, 

são também em grande número, ficaram totalmente sem trabalho, sem ter como sustentar a 

si e sua família. 

A situação dramática para muitos, fazendo com que várias pessoas e entidades sociais da 

comunidade se mobilizassem numa ação de ajuda emergencial para àqueles que mal tem o 

que comer, vestir ou se aquecer. 

A Ação Arraial do Bem veio somar à esse movimento e teve foco na arrecadação, por meio 

de doações na plataforma arraialdobem.com.br, de cestas básicas. As cestas foram 

distribuídas às famílias e indivíduos registrados no Cadastro Único D’Ajuda, composto por 

organizadores das seguintes entidades sociais: ABAA – Associação Beneficente do Arraial 

d’Ajuda, Associação Filhos do Céu e Rotary Club Arraial d’Ajuda. 

O Instituto Brasil Ride esteve presente na ação através de doações e aderindo à campanha 

de promoção e conscientização social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Giro de Ubá 

 

Deixar legado sempre foi uma das prioridades do Instituto Brasil Ride. No estado de Minas 

Gerais o Instituto se uniu a um evento mineiro mais do que especial, o Giro de Ubá, 

apadrinhando a edição de 2020. Estivemos junto dessa ação 100% beneficente, nos dias 21 

e 22 de Novembro, que doou o valor das inscrições para a APAE-Ubá e para o Patronato 

São José, também do município. 

“Estou encarando este desafio e sei que vou vencer porque posso contar com o pelotão de 

ciclistas da Brasil Ride. Convoco todos e toco meu sino para juntos batermos este recorde. 

Mais do que nunca estaremos unidos, mesmo que virtualmente, para ajudar ao próximo’’, 

ressaltou à época o presidente do instituto, Mário Roma. 

 

Com a pandemia do Coronavírus (Covid-19), a organização do Giro de Ubá optou por 

manter o evento para seguir ajudando as entidades locais, porém de forma virtual. Com o 

nome de #GiroSemFronteiras, o passeio ciclístico pôde ser realizado de qualquer lugar do 

planeta. O espírito de solidariedade, que fez deste o melhor evento de cicloturismo do 

Brasil, foi mantido. 

 

“Nosso principal foco é a filantropia, ou seja, redistribuir o lucro total no final do evento. 

A maior parte é destinada a APAE de Ubá (MG) e outra parte para o Patronato São José. 

Durante nossa trajetória, também já conseguimos ajudar o Núcleo de Combate ao Câncer 

do município. Enfim, agradeço por acreditarem na seriedade do evento e pelo apoio do 

Instituto Brasil Ride. Tenho certeza que, desta forma, alcançaremos mais pessoas e 

atravessaremos novas fronteiras. Exatamente como é o objetivo deste ano: 

#GiroSemFronteiras“,  destacou Bruno Simplício, um dos organizadores do evento. 

 

O Giro de Ubá – O evento nasceu com um passeio ciclístico organizado, inicialmente, por 

Bruno Simplício junto com seu grupo de pedal, o Galo da Madrugada. O ciclista costumava 

se reunir aos domingos com os amigos para desbravar a tradicional Serra de Ubari só para 



 

 

degustar o famoso pastel do Divino. Em uma dessas aventuras surgiu a ideia de criar o Giro 

de Ubá, evento de cicloturismo 100% beneficente, que já doou mais de R$ 300 mil reais a 

instituições carentes, incluindo a APAE-Ubá e o Patronato São José. 

 

 

 

 

 



 

 

PROJETOS SOCIAIS 

 

Projeto Monike Azevedo/Instituto Brasil Ride 

 

Com o objetivo de estarmos mais presentes, desde a infância, na vida social e esportiva de 

milhares de atletas no país, o Instituto Brasil Ride iniciou parceria com o Projeto Monike 

Azevedo, atendendo 300 crianças e jovens na cidade de São Pedro da Aldeia, região dos 

lagos do estado do Rio de Janeiro. 

 

A triatleta Monike Azevedo, que possui quase 30 anos de carreira, nos últimos quatorze 

anos vem desenvolvendo, gratuitamente, projetos sociais na região, com o apoio de uma 

equipe de profissionais especializados no atendimento de crianças e adolescentes em 

vulnerabilidade social, com idades entre 7 e 16 anos. 

 

O Projeto Monike Azevedo/ Instituto Brasil Ride é uma iniciativa que promove o 

desenvolvimento humano e a inclusão social por meio do esporte e da educação, 

fomentando o triathlon e montain bike. A proposta é utilizar o esporte como instrumento 

educacional, cultural, desportivas e de transformação social para crianças, adolescentes e 

jovens em situação de vulnerabilidade social. Até o momento, os programas do Projeto 

Monike Azevedo atenderam cerca de 6.000 crianças e jovens. 

 

São projetos que, além de educar para o esporte, visam à formação do indivíduo como um 

todo, garantindo assim instruções de várias áreas do conhecimento, alicerçando a 

cidadania, objetivando o bem-estar físico e mental. 

 

✓ Único projeto social com chancela FECIERJ (Federação de ciclismo do Estado do 

Rio de Janeiro) 

 

✓ Único projeto social com chancela FTERJ (Federação de Triathlon do Estado do 

Rio de Janeiro) 

 



 

 

 

O Projeto Monike Azevedo / Instituto Brasil Ride tem como missão transformar vidas por 

meio do esporte e da educação, lutando para que todos descubram seu potencial, sejam 

multiplicadores dos valores que ensinamos nas atividades diárias e desenvolvam suas 

competências para conquistar grandes resultados, onde cada criança e adolescente 

enxergue no esporte um caminho para inverter as estatísticas que dizem que o futuro é 

definido pela origem de cada um. 

 

 

 



 

 

ATLETAS 

 

Continuamos no ano de 2020 a trilhar nosso caminho esportivo através dos atletas 

assistidos pelo Instituto Brasil Ride. A partir de treinamentos 06 vezes por semana, 

preparamos esportistas alinhados com os valores pertencentes ao instituto, como 

superação, determinação e respeito. Destacam-se as participações dos atletas Gustavo 

Puelker e Luísa Silveira na Taça Brasil XCO Brasil Ride, evento com pontuação no ranking 

nacional e internacional, na Copa Internacional de MTB, também com pontuação em 

ranking internacional e nacional e no Campeonato Brasileiro de MTB, com pontuação em 

ranking nacional. Todos os eventos com pontuação válida para a modalidade cross country 

olímpico (XCO). Em âmbito regional, os mesmos atletas tiveram a participação na 1ª etapa 

do Campeonato Paulista de MTB XCO na cidade de Campinas/SP. 

 

  


