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“Doe umA bicicleta, mude uma vida”
é uma campanha global da Trek com a ONG World Bicycle Relief
que vai até o dia 31 de dezembro.
qualquer doação é valida, não importa o valor.
por Redação São Paulo
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fotos Divulgação TREK e World bicycle relief
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A WBR é uma organização de caridade global que
usa as bicicletas para mudar a vida das pessoas.
Em muitas regiões em desenvolvimento em todo
o mundo, milhões de pessoas precisam caminhar
por diversos quilômetros apenas para ir à escola, receber cuidados médicos, fazer entregas e
cumprir outras tarefas diárias. Com a ajuda de
voluntários e eventos de arrecadação de fundos
ao redor do mundo, eles ajudam a fornecer bicicletas Buffalo, especialmente projetadas e montadas
regionalmente para auxiliarem pessoas carentes a
cumprirem suas atividades diárias, a construírem
um futuro promissor e a viverem uma vida melhor.
A Trek, uma das parceiras da WBR, engajou-se
na campanha global que foi lançada no dia 8 de
novembro e segue até 31 de dezembro de 2021.
“Queremos incentivar a ideia de doar uma Buffalo Bike em nome de um ente querido como um
presente incrível e diferente! Por isso também, a
Buffalo Bike foi escolhida como a bicicleta do ano
da Trek”, anunciou a fabricante. A Trek vai igualar
todas as doações feitas nesse período, até um
total de 500 mil dólares, totalizando 1 milhão de
dólares doados. A Buffalo Bike custa cerca de R$
890, mas a doação pode ser feita com qualquer
valor no site da Trek Brasil (www.trekbikes.com/br/
pt_BR/wbr-donate/).
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BICICLETA BUFFALO

O modelo é pesado e lento, mas foi desenvolvido
para poder transformar a vida de muitas pessoas
em países em desenvolvimento, que sofrem com
os rigores da vida e muitas vezes precisam caminhar longas distâncias para realizar suas tarefas
diárias.
Desde 2005, a Buffalo tem ajudado crianças a
frequentarem as escolas, profissionais de saúde a
chegarem a seus pacientes e agricultores e pecuaristas a entregarem seus produtos nos mercados.
A Trek tem tudo a ver com esta bike. Aliás, a
primeira bicicleta foi criada na sede da Trek, em
Waterloo (Wisconsin, EUA), e ela diz ter muito orgulho de ter feito parte da prototipagem da Buffalo
original. Para atender o objetivo, tinha de ser uma
bicicleta resistente, capaz de transportar carga e
superar caminhos de terra em regiões rurais e ter
manutenção fácil e barata. O quadro é em aço, superdimensionado, para durar além da expectativa.
A Trek destaca ainda que o bagageiro traseiro tem
capacidade para 100 quilos, que as rodas e pneus
são mais resistentes, inclusive a furos, e que seus
freios são confiáveis em todas as condições climáticas. A Buffalo é uma bicicleta simples, mas capaz
de causar um impacto extraordinariamente grande.

1 bagageiro para
carga pesada
Os bagageiros traseiros
com capacidade de 100
quilos tornam mais fácil
para os agricultores levarem seus produtos aos
mercados.

2 Freios potentes
Freios confiáveis para
todas as condições climáticas ajudam as crianças a
chegarem às escolas com
segurança.

3 Quadro robusto
Quadros em aço superdimensionados e pesados
duram além da expectativa.

4 Rodas duráveis
Pneus resistentes a furos
e raios e aros de grandes
bitolas garantem que os
profissionais da saúde possam chegar aos pacientes
distantes.
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RAZÕES PARA DOAR À
WORLD BICYCLE RELIEF
AJUDAR AS CRIANÇAS A ESTUDAR A educação é o grande equalizador para
as crianças rurais, mas a distância é uma
grande barreira. As bicicletas ajudam os
alunos a superar os muitos desafios que
enfrentam no caminho para a escola.
Como resultado, a WBR informa que suas
ações reduziram 28% o absenteísmo.
AJUDAR A AUMENTAR O ACESSO
À SAÚDE - Com duas rodas, os profissionais da saúde estão salvando vidas.
Eles estão trabalhando para combater
a covid-19, eliminar a malária, orientar
sobre a saúde e a nutrição e visitar mais
pacientes em suas casas. Segundo a
ONG, com as bicicletas os profissionais
da saúde conseguem visitar 88% a mais
de pacientes.
AJUDAR A IMPULSIONAR AS ECONOMIAS LOCAIS - Com a bicicleta, pequenos agricultores, pecuaristas e empreendedores aumentam sua capacidade de
carga, ampliam suas rendas e melhoram
a qualidade de vida das suas famílias. O
resultado é que essas pessoas aumentaram em 25% as suas entregas diárias.
AJUDAR A MELHORAR A VIDA DE
MULHERES E MENINAS - Investir nas
mulheres e meninas mudará o mundo.
Elas têm direito! Com as bicicletas, elas
podem ter acesso à educação, à saúde e
aos meios de subsistência para quebrar
o ciclo da pobreza e prosperar.
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DOE DE HOJE A 31 de dezembro e a trek igualará a sua doação.
qualquer quAntia será bem-vinda.

para doar clique aqui
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WORLD BICYCLE RELIEF

Esta ONG está empenhada em usar bicicletas para ajudar as
pessoas a vencer o desafio da distância, atingir a independência e prosperar. Desde a sua fundação em 2005, por F.K. Day
e Leah Missbach Day, a World Bicycle Relief colocou mais de
600 mil bicicletas nas mãos de pessoas no Sri Lanka, Zâmbia,
Quênia, Colômbia, Zimbábue e outras localidades, capacitando
inúmeras vidas e construindo comunidades mais valorizadas no
processo. Hoje, mais de 150 funcionários em 13 países estão
mudando vidas com as bicicletas.
Nas regiões em desenvolvimento do mundo, milhões de pessoas caminham quilômetros todos os dias apenas para sobreviver. A pé, os indivíduos correm contra o sol para realizar
suas tarefas diárias. Para a WBR, a distância é uma barreira
para frequentar escolas, receber assistência médica e entregar
produtos ao mercado. E para quebrar essa barreira, ela desenvolveu um modelo eficiente, inovador e escalável para pessoas
carentes, para capacitar estudantes, profissionais da saúde e
empreendedores em regiões rurais em desenvolvimento com
uma mobilidade transformadora.
As bicicletas são montadas localmente. E para que tudo isso continue há estruturas locais que oferecem peças de reposição e serviço de manutenção, além de mecânicos de campo. Segundo a
BWR, mais de 2.590 mecânicos foram treinados e se locomovem
para atender localmente e manter as Buffalos em movimento. Isso
é possível graças ao suporte de empresas parceiras, colaboradores e doadores (veja mais em www.worldbikerelief.org).

DOE E UNA-SE AO MOVIMENTO

A Trek reforça que uma doação de R$ 890 ajuda a World Bicycle
Relief a disponibilizar uma Buffalo a alguém que precisa. Até 31
de dezembro, a Trek igualará a sua doação (até um total de 500
mil dólares) para dobrar as bicicletas em campo! Não importa
o valor da sua doação, qualquer quantia ajuda a WBR a mobilizar pessoas carentes. Sua doação também ajudará a construir
a infraestrutura para bicicletas nas áreas onde a World Bicycle
Relief opera, beneficiando as gerações futuras.
Por fim, a Trek avisa que as informações enviadas não serão
coletadas nem armazenadas pela Trek Bicycle Company, nem
por nenhuma de suas subsidiárias ou afiliadas corporativas.
Suas informações serão transmitidas à World Bicycle Relief com
a finalidade de administrar a sua doação e para outros fins consistentes com a Política de Privacidade da WBR.
A Trek, a WRB e todos os envolvidos e beneficiados agradecem! b
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