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Atleta GRAAL Juiz de Fora
Cleber Guedes, Paulo
Correa e Bernardino.

EULLER MAGNO
PAULA CAMPOS

Diferencial

Campeões

A cronometragem
por chip eletrônico
fez uma grande
diferença e deu
agilidade na 
divulgação dos 
resultados 

São os grandes 
vencedores da 2ª
edição do TMC.

O Presidente da FMC
Federação Mineira de
Ciclismo esteve 
presente no TMC.

Os grupos de ciclismo 
de Juiz de Fora deram
um show no apoio ao
TMC.

Foi destaque
em 2019

PresençaEquipe

2ª EDIÇÃO
ANO: 2019

FANTÁSTICO O
TRABALHO DE APOIO



DESTAQUE
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PATROCÍNIO:

APOIO:

APOIO CULTURAL:

trofeumariocaruso@gmail.com
@trofeumariocaruso

CHANCELA

190 ciclistas inscritos para 
1ª Etapa

215 ciclistas inscritos para 
2ª Etapa

1100 pessoas envolvidas direta e 
indiretamente

40 Kits de brindes distribuídos

400 Premiações e homenagens

40 veículos de apoio e segurança

16 placas de sinalização

10 Faixas informativas

21mil panfletos informativos

Um resumo do que foi
os dois dias do Troféu 
Mário Caruso pode ser
demonstrado conforme
listagem ao lado:

1ª Etapa: AMG3085 

(MG 353) - próximo a 

Mercedez Bens endereço: 

Rod. BR-040, km 773 - 

zn, JF

2ª Etapa: Graal Juiz de 

Fora | endereço: 

Rodovia  BR-040, km 794 -

Salvaterra, JF 

Imagens: Daniel Braga XFOTO
                Federação Mineira de 
                Ciclismo - FMC
                Zine Cultural
                R Dornes Fotos e 
                Filmagens

R Drones Fotos e 
Filmagens



Mais uma vez demonstrou todo comprometimento,
com o evento. Apoio do inicio ao fim, fez reuniões
sempre com foco na segurança dos atletas.
Foi o grande destaque desta 2ª edição! 

SEGURANÇA DO INÍCIO AO FIM

Assumimos o compromisso
com a organização e a 
CONCER de fazer o melhor
possível para prover segurança
aos atletas e ao mesmo tempo 
liberar o fluxo de veículos na
rodovia o mais rápido possível. 
Acredito que atingimos nosso
objetivo, deixamos satisfeitos 
esses dois públicos! 
Diz Leonardo STIGERT 

8 4 15MOTOS VEÍCULOS AGENTES
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ELES ESTAVAM
PRONTOS PARA
O QUE DER E VIER

CONCER 
UM
GRANDE
PARCEIRO
DO TMC

O evento contou com uma ambulância da 
UNIMED nos dois dias do evento, um socorrista 
(MOTO) com bolsa completa de primeiros 
socorros, outro moto comissário (enfermeiro)
e a ambulância da CONCER pronta para atender
a qualquer chamado.

Evaldo Belinato, ex-militar dos 
Bombeiros dono de diversos curso
na área de socorrista, atuou 
muitos anos na corporação e foi
um dos voluntários do Troféu 
Mário Caruso.
 

A Concer juntamente com a PRF -
Policia Rodoviária Federal fizeram
um trabalho e apoiaram o TMC
com uma maestria impecável, 
sempre pensando na segurança 
dos usuários da Rodovia. Nos dias
do 18 e 19 de Maio fizeram um 
esquema especial exclusivamente
para atender o evento.
‘Colocamos alguns veículos em
pontos estratégicos, sinalizamos e
acompanhamos os pontos mais
importantes, o que nos deu mais 
traquilidade.’ diz Magno Sevenine

 

Além de tudo isso, a prova contou
com seguro atleta para acidentes
pessoais coletivos, apólice sob o 
nº 23033 expedido pela Tokio 
Marine Seguradora com coberturas
MA-MORTE ACIDENTAL; 
IPA-INV.PERM.TOT/PAR POR 
ACIDENTE; DMHO-DESP.MÉD. 
HOSP E ODONT. e AUXÍLIO 
FUNERAL-NÃO DEDUTÍVEL.
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A 
CONCENTRAÇÃO
NA 1ª ETAPA 

Um
Sprint de tirar
o folego

Os primeiros km e os
pelotões se formando
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PREOCUPANDO
SEMPRE COM OS 
ATLETAS Sinalização de via para o bloqueio de trânsito, para

aviso aos atletas sobre metas e hidratação, cones 
 para retornos/retenções de veículos e estrutura com carro-vassoura fechando e 

cuidando dos participantes.



EQUIPE DE MOTO
FORMADA POR
CICLISTAS DE 
DIVERSOS GRUPOS
LOCAIS

GIL FAUSTINO E
ELIEZER 

Como nos demais pontos a equipe de voluntários 
das motos foi formada por 14 pessoas (ciclistas).
Contou com o apoio maciço dos grupos de ciclismo
da cidade como: Loucos por Pedal, Pedaleiros 31 e
Amigos Speedeiros.
Na primeira etapa foram utlizadas sete motos. Já 
na segunda etapa precisava de mais atenção e 
colaboração com a PRF, neste caso, toda a galera
foi convocada. E fizeram bonito!

                      trabalharam 
nas duas etapas e afirmam 
ter gostado demais de poder
ajudar o evento e ver que
a cidade tem um grande 
potencial com o crescimento
do Troféu Mário Caruso.
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EQUIPE PRONTA
PARA ENTREGAR
ÁGUA AOS 
ATLETAS

ABASTECIMENTO

Contando com uma equipe de voluntários 
formados por sete pessoas (ciclistas), a
galera estava totalmente preparada para
entregar água aos atletas.
Na primeira etapa foram dois pontos de 
hidratação, já na segunda etapa foi um ponto
no km 40 e na chegada que também contava
com uma mesa de frutas.
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O
TMC
Visto de cima
Belas imagens
 Essa imagem mostra
bem um pouco da estru-
tura montada para o 
evento. Estacionamento
seguro e amplo, espaço,
e muito mais.

Por: R Drones Fotos e 
Filmagens
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DIFERENCIAL DESTA
2ª EDIÇÃO,
CRONOMETRAGEM
POR CHIP 
ELETRÔNICO

Além da cronometragem por chip nas bikes,
atendemos aos critérios solicitados pela
FMC - Federação Mineira de Ciclismo e
seus comissários no qual foram entregues 
a todos os atletas números de costas, 
placa em PVC para identificação das 
bicicletas e adesivos para o capacete 
padrão UCI/CBC.
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GRATIDÃO
EQUIPE DE 
VOLUNTÁRIOS NO 
APOIO LOGÍSTICO
E HIDRATAÇÃO

Contando com aproximadamente 50 voluntários
mais uma vez o Troféu Mário Caruso foi um
sucesso no apoio e organização do evento.
Agradecemos imensamente a todos, sem citar
nomes, comissários, amigos, colegas de pedal, 
por toda ajuda, suor e preocupação em fazer o 
melhor para todos os participantes e familiares.
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DESTAQUE
A LOJA PARCEIRA
PEDBIKE RECEBEU
A MELHOR 
PONTUAÇÃO
AOS OLHOS DOS 
PARTICIPANTES

Em pesquisa de satisfação realizada pela organização
a qual uma das perguntas era: ‘Como qualificaria o 
prazo de retirada do kit, o local e o atedimento na 
loja credenciada?’ a resposta foi totalmente positiva.
A galera não só curtiu o prazo alongado e confortável 
para retirada do kit, como elogiaram demais a atenção
e o atendimento da loja credenciada, PEDBIKE.
‘... estavam sempre atentos e dispostos a ajudar,
percebemos que estavam totalmente ligados com o 
evento, fomos muito bem recebidos.’ diz Eduardo Duin
atleta amador. 

O kit foi mais uma vez 
um destaque a parte. 
Muito bem visto e 
comentado por muitos
atletas.
‘Sempre participo de 
diversas corridas, e 
levando em considera-
ção o valor das inscrições,
fico ainda mais surpreso’
Fábio Lignani atleta
amador.
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A DISPUTA NA
MONTANHA,
O INSTANTE DA
BRIGA PELA META

O INÍCIO DA 2ª ETAPA OS 
PRIMEIROS 8KM

O 2º PELOTÃO
HÁ POUCOS 
MINUTOS DOS
LIDERES
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Cristiane (GRAAL) Clebim - JF Bernardino - RJ

UM DOS 
HOMENAGEADOS
PAULO CORREA

Mais que merecido, foram as palavras de muitos que estiveram presentes durante
as homenagens. Cristiane, representando o GRAAL, empresa que vem 
apoiando não só o TMC, mas o ciclismo de uma maneira geral. Cleber Guedes,
grande campeão, Juizforano, sempre representando a cidade nas competições.
Bernardino, hoje a frente da Elite Bike Team, fez e continua fazendo muito pelo
ciclismo. E Paulo Correa, assim como o ‘Clebim’, um grande campeão, 
principalmente no MTB, apaixonado pelo ciclismo, nunca se cansa de apoiar tudo
em relação ao esporte.
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OS
GRANDES
CAMPEÕES

LÍDERES

REI E RAINHA
DA MONTANHA

SPRINTERES

Euller Magno
Paula Campos

Flávio Santos
Luciene Ferreira

Victor Andrade
Tatielle Valadares
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AS
PREMIAÇÕES
FORAM MAIS
UMA VEZ 
DESTAQUE

Além das medalhas,
troféus e camisas
de metas - sprint,
montanha e lider,
sem contar com a 
premiação de 1mil 
reais em produtos
Mr. Tugas, o destaque
acabou ficando na onça
que acabou se tornando
mascote do TMC.
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Neste Sábado dia 18 de maio 

às 19h30 ocorreu o sorteio pela

loteria federal e tivemos os dois

vencedores referente aos 

prêmios da RIFA em prol do 

Troféu Mário Caruso.

MÁRCIO LOPES

1º prêmio

MÁRCIO LOPES
1º prêmio Nº 170

Geovane Martins

2º prêmio

Geovane Martins
2º prêmio Nº 280

Bicicleta Speed Audax Ventus

1000 Com Grupo Shimano 

Claris Tamanho 55.

Camisa de bike, M
odelo Elite,

Camisa meta de montanha do  

Troféu Mário Caruso, ta
manho P.

CONHEÇA OS VENCEDORES
DA RIFA 
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Fechando com chave de ouro a banda Muamba
fez um show de encerramento sensacional para
toda a galera presente.
Músicas como Leide Laura, Vou desligar entre
outras foram curtidas e cantadas por todos.
Agradecemos a Banda por nos proporcionar 
esse momento sem igual!
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SPRINT 
Foi um sprint alucinante essa que foi a chegada da
segunda etapa do Troféu Mário Caruso.
Com a BR 040 parcialmente fechada para a passagem
dos atletas, a galera fez bonito. Finalizaram o 
percurso de 72,5 quilômetros com 1h e 46 minutos.
Os cinco primeiros colocados no masculino foram:
Armando Reis, Alison Ferreira, Flávio Santos, 
Alessandro Guimarães, Victor Andrade. No feminino
ficou assim: Paula Campos, Luciene Ferreira, 
Tatielle Valadares, Roberta Stopa, Cynara Martinez.  FINAL

trofeumariocaruso@gmail.com
@trofeumariocaruso
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AGRADECEMOS
A TODOS OS ATLETAS
PELA PARTICIPAÇÃO E
PELOS BONS EXEMPLOS
NESSES DOIS DIAS 
DO TMC.

BORA PRA 2020

R



R

ORGANIZAÇÃO

Agradecimentos


