Notícias - MTB

Roberta Stopa já iniciou a sua última corrida rumo à Londres 2012. Melhor brasileira e a
primeira atleta latino-americana no ranking da UCI até o desfecho de 2011, Roberta começa a
treinar ainda neste ano, focando a conquista da vaga olímpica para o país.

O Brasil está na 27ª colocação no ranking das nações (Elite Feminino) com 460 pontos, sendo
189 conquistados pela atleta nesta temporada. Já no ranking geral (ciclo olímpico), Roberta
encontra-se na 64ª posição com 354 pontos.
A jornada até Londres será longa e difícil. Diversas corridas valendo pontos estão por vir e a
dedicação para ajudar o ciclismo brasileiro a conquistar este sonho é mais forte do que nunca.
Custe o que custar!
Para isto, em 2012 Roberta Stopa estará mais forte ainda. Com o apoio de amigos, familiares e
fãs ela comenta:
“Permanecerei na busca dos pontos para conquistar a vaga olímpica para o Brasil. Ao longo de
2011 fui muito bem acolhida pelas pessoas que estavam ao meu redor. Espero retribuir ainda
mais com as próximas conquistas que estão por vir.”
Patrocinadores e apoiadores
Para 2012, a juizforana já conta com alguns patrocinadores e, em breve, anunciará mais outros
importantes; lembrando que a proposta da atleta ainda está em aberta para futuros parceiros.
Enquanto isso confira quem já faz parte deste sonho:
GU Energy
Thule: Equipamentos para transportar a bicicleta em viagens;
Las Casas: Fornecimento da suplementação;
Cabaret Voltaire: Desing (cartões, lay-out uniforme e marketing);
MOB: Rodas;
X-Fusion: Suspensão;
Titan Tech: Parafusos de titânio;
Ashima: Freios;
Pedal.com.br: Assessoria de imprensa.
Equipe de profissionais
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Uma equipe de profissionais já acompanha Roberta Stopa há um bom tempo e, para próxima
temporada, o grupo se empenhará para alcançar o objetivo máximo. São pessoas importantes
na carreira da atleta, formando uma aliança para o sucesso. São eles:
BR Esportes: Treinador - Cadu Polazzo (CREF 015799 G/SP);
Studio Way3: Personal Trainer - Ayeska (CREF 05061G/MG);
IBSM: Fisioterapeuta - Dr. Anderson Daibert (CREFITO 2754);
Cardiologista: Dr. Júlio Lovisi (CRMMG 16343);
Nutricionista: Dr. Francisco Magaldi (CRT 24018);
Advogado: Bruno de Oliveira Lima (OAB/MG 91.697).
Contato para novos parceiros em 2012: falecom@robertastopa.com.br
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