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Timbó recebe ciclistas de todo 
o país no Carnaval
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TIMBÓ – Timbó e os 
municípios vizinhos se pre-
param para mais uma edição 
do Velotur – Circuito de Ci-

cloturismo, realizado sempre 
na época do Carnaval. Serão 
sete dias pedalando por um 
dos mais procurados roteiros 
de cicloturismo do país, entre 
os dias 1º e 8 de março. Para 
este ano, a organização do 
evento espera receber cerca 

de 70 ciclistas, vindos de 
diversos estados do Brasil. 

O Velotur acontece to-
dos os anos, desde 2008, no 
Vale Europeu e é organizado 
pelo Clube de Cicloturismo 
do Brasil, com apoio da 
Prefeitura de Timbó, através 

da Fundação Cultural e do 
Consórcio Intermunicipal do 
Médio Vale do Itajaí (Cimvi).

O Circuito Valeu Euro-
peu, que perfaz um trajeto de 
belas paisagens e equilíbrio 
entre homem e natureza, 
passa pela maioria das ci-
dades que compõe o Cimvi, 
formado pelos municípios 
de Apiúna, Ascurra, Indaial, 
Benedito Novo, Doutor Pe-
drinho, Pomerode, Rio dos 
Cedros, Rodeio e Timbó.

O roteiro do Cicloturis-
mo na região do Vale Euro-
peu, utilizado pelo Velotur, é 
todo sinalizado e estruturado 
para receber os ciclistas. O 
circuito foi traçado em 2006 
pelo Clube de Cicloturismo 

dentro de uma parceria com 
a Associação Vale das Águas 
e o Cimvi. 

O roteiro é aberto e 
pode ser percorrido por ci-
clistas ao longo de todo o 
ano. Porém, todos os anos, no 
Carnaval, um grande grupo o 
percorre em conjunto, numa 
viagem coletiva idealizada 
pelo Clube de Cicloturismo, 
chamada de Velotour. Vale 
ressaltar que o evento não 
tem caráter competitivo, ao 
contrário, visa estimular o 
companheirismo e a intera-
ção com os outros participan-
tes e com o local. 

Mais informações sobre 
o Velotour podem ser obtidas 
no site www.clubedeciclotu-

rismo.com.br.

INDEPENDÊNCIA
A inscrição no evento 

é gratuita e cada participante 
é autônomo, isto é, cuida de 
sua própria hospedagem e 
alimentação, carrega seus 
próprios pertences e tudo o 
que for precisar durante a 
viagem. 

Os participantes levam 
suas ferramentas, seu alimen-
to e água, pois não há carro 
de apoio. Porém, existe um 
carro de resgate, geralmente 
no final do dia, para recolher 
ciclistas que por motivo de 
problema mecânico, esgo-
tamento físico ou outro pro-
blema qualquer, não possam 
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