
 
Projeto O MUNDO EM DUAS BIKES. 

 
     Casal de Brusque vai dar a volta ao mundo de Bike, trabalhando como 
voluntários e vivendo uma experiência única de desapego e 
autoconhecimento. 
 
Partida: 05/09/2019.  
Primeiro grande destino da nossa Aventura. 

 
 
Segundo Grande destino da nossa Aventura. 

 
www.omundoemduasbikes.com 
Instagram: @omundoemduasbikes 
Link para doação: >>>>>>>    http://vaka.me/584175      <<<<<<< 

http://www.omundoemduasnikes.com/
http://vaka.me/584175


 
 
Idéia do projeto  
 
    Dar a volta pela América, depois pelo mundo de bicicleta, saindo de Brusque SC, 
passando pelo litoral catarinense, gaúcho e uruguaio, cortando a Argentina pela 
Patagônia, até finalmente chegar a Bariloche, nosso primeiro grande destino, depois 
subindo até Machu Picchu no Peru e em seguida até o Panamá. 
   Vamos fazer isso tudo com poucos recursos e gastando o mínimo possível 
durante cada dia da aventura, dependendo quase exclusivamente de trabalhos 
voluntários e da ajuda das  pessoas que cruzarem nosso caminho, queremos 
realmente conseguir desapegar da vida atual. 
 
Filiados ao Greenpeace, vamos realizar diversos trabalhos voluntários com o grupo 
e de forma independentes também. Iremos trabalhar com crianças em comunidades 
carentes, ensinando idiomas e ajudando no desenvolvimento pessoal, além do 
trabalho voluntário em Hostels e fazendas de produtos orgânicos. 
  
    Este não é um projeto momentâneo, temos intenção de fazer com que ele dure 
anos e que possamos cada vez mais cativar pessoas a mudarem seus estilos de 
vida, saindo também da zona de conforto. Esse projeto visa principalmente fazer 
com que as pessoas percebam que a vida vai muito além dos seus telefones 
celulares e bens materiais e que a natureza ainda existe. 
    Por favor Leia nosso Projeto até o Final pois isso  já nos deixaria bem felizes, 
obrigado. 
 
 
Objetivos 
 

● Tocar o coração das pessoas, para que acordem e comecem a viver a vida 
de forma mais simples e verdadeira. 

 
● Incentivar as pessoas a saírem da sua zona de conforto e viver grandes 

experiências convivendo com outras culturas. 
 

● Incentivar iniciativas ligadas à preservação da natureza, como o 
reaproveitamento de matérias primas (reciclagem). 

 
● Quebrar regras impostas pelas redes sociais, tais como, viver de aparência 

ou status  e fazer o que outras pessoas julgam importantes. 
 

● Incentivar as pessoas a ajudarem umas às outras, para que possamos viver 
em uma sociedade mais desenvolvida e com menos preconceito. 
 

● Incentivar a prática de esportes e lutar contra o sedentarismo. 
 

● Incentivar o uso inteligente da internet, para que possamos absorver dela o 
mais importante que é conhecimento que vamos levar para toda a vida. 
 
 Produto 

 



    Faremos entregas de conteúdos diariamente pelo instagram e semanais pelo 
youtube, por meio do nosso canal. 
    Essas entregas vão conter os materiais de todos os acontecimentos, assim como 
produtos e nomes dos nossos apoiadores em todas as postagens, serão feitos 
também chamadas ao vivo pelo facebook, onde nossos apoiadores serão expostos 
constantemente. 
Caso a sua empresa queira nos ajudar com algum objeto útil para a viagem, o 
mesmo será exibido e faremos sempre a review completa do mesmo. 
Essas divulgações via instagram, facebook e youtube, tem um potencial de alcance 
enorme, fazendo com que sua marca ou seu apoio, não passe despercebido. 
 
 
Equipe 

Instagram: @marcelo.fdo  -  @milena.madrigal.31 
 
Quem somos: 
    Eu mesmo, Marcelo Furtado, 37 anos, natural de Brusque SC, passei toda a 
infância com minha familia na Rua Nova Trento no bairro 1º de Maio. Fui praticante 
de jiu-Jitsu e Capoeira durante um longo tempo e hoje em função do trabalho e 
rotina diária, pratico corrida e estou voltando a pedalar, para pode realizar esse 
sonho de conhecer o mundo de bicicleta, junto com minha companheira. Ela, Milena 
Madrigal Rodrigues, 21 anos, natural de Curitiba no PR, que já vive em Brusque 
desde seus 8 anos de idade, com sua família, também no bairro 1º de maio próximo 
a escola João XXIII em Brusque, praticante de musculação, caminhada e corrida. 
Eu, (Marcelo). já fiz algumas viagens, tanto as convencionais, ( Avião, Ônibus, 
Trem, Carro, entre outros), como viagens a pé, nos chamados Mochilões, por boa 
parte do brasil e América do Sul. 
    Sempre que voltava desses mochilões, várias pessoas vinham me perguntar o 
que me motivava e todos acabavam dizendo que também tinham o sonho de sair 
assim um dia, somente para fugir do caos diário vivido nas cidade brasileiras. Senti 
que isso inspira algumas pessoa a saírem da zona de conforto e serve de incentivo 
para que elas busquem viver a vida um pouco mais intensamente, ou simplesmente 
faz com que elas pensem sobre seus conceitos de felicidade. 
    Várias vezes chamados de loucos, por assumir o compromisso de enfrentar tal 
aventura, percebemos que atitudes extremas nos levam a conhecer lugares, 
pessoas e culturas diferentes da forma mais intensa e divertida, enquanto as 
pessoas ditas “normais”, que tem que lutar contra a depressão diária de não estar 
conseguindo manter o padrão de vida exigido pela internet e redes sociais, que se 
torna mais cruel e implacável em tempos atuais. Sendo assim, decidimos que era 



hora de viver intensamente a vida, da forma mais correta, que é estar perto das 
pessoas e da natureza de forma geral. 
    Mesmo sem todos os recursos necessários e vivendo basicamente da ajuda 
simbólica de pessoas como vocês, esperamos que a experiência seja marcante 
também para aqueles que nos acompanharem. Queremos fazer com que as pessoa 
também queiram acumular momentos,sorrisos, lugares, amizades simples e 
sinceras e não acumular carros, casas e dívidas que ultrapassam gerações e 
gerações. Viver uma vida tão curta tentando agradar pessoas que nem conhecemos 
é o que as redes sociais pregam e fugir dessa triste realidade é o que buscamos. 
Queremos poder conscientizar as pessoas para que pelo menos parem por alguns 
instantes e analisem se estão realmente felizes. 
  
    Queremos apenas que as pessoas voltem a ensinar para seus filhos sobre como 
é bom ser mais humilde às vezes, tornando a vida um pouco mais leve e sem a 
responsabilidade de estar em alta na sociedade sempre. 
 
 
 
 
Custo  
 
 ( Acesse www.omundoemduasbikes.com e baixe a lista de itens em pdf ) 
 
    Estamos tentando fazer muitas coisas em casa e da forma mais reciclável 
possível, por exemplo, nosso fogareiro e alguns equipamentos para bike, serão 
feitos em casa. Vamos ter gastos com uma barraca boa e dois sacos de dormir 
bons, pois vamos enfrentar temperaturas negativas em alguns pontos da viagem. 
Precisamos de alguns equipamentos como GPS ou mapa manual para a 
localização, assim como equipamentos essenciais e algumas modificações nas 
bicicletas, que não são bicicletas próprias para esse tipo de aventura. Optamos por 
adquirir duas bicicletas usadas e baratas, que se encaixem com nosso orçamento, 
minha bicicleta e a da Milena juntas, tiveram um valor total de R$ 950,00. Essas 
bikes precisam de pequenas modificações como paralamas e aros reforçados, já 
que vamos carregar quase 40 quilos cada um nas com elas. Vou listar abaixos 
ponto a ponto os itens que vamos ter que comprar de certeza. 
 
 
LISTA DE ITENS              ( www.omundoemduasbikes.com) 
 
Bicicletas 

●  02 Câmaras de ar de reserva. 
● 02 pára-lamas . 
● 01 jogo de chave para manutenção. 
● 02 espelhos. 
● Efetuar a troca das suspensões por garfos fixos. 
● 02 pastilhas de freio reservas. 
● 02 garrafas mais suportes para água. 

Casa móvel 
● 01 Barraca para 2 pessoas, que se comporte bem na neve e vento. 
● 02 sacos de dormir. 
● Carregador Portátil. 

http://www.omundoemduasbikes.com/


● 02 lanternas. 
● 01 Câmera (usada). 
● Capa impermeável para o Ukulele. 

Cozinha 
● 01 Panela. 
● 01 Caneca de metal. 
● 01 Faca Boa. 
● mini tábua de corte. 
● 01 Garrafa térmica pequena. 

Roupas 
● 02 Pares de tênis para pedal e caminhada. 
● 02 Sapatilhas para pedalar. 
● 02 Pares de luva. 

 
 

 
Obs: Não listamos produtos de higiene, pois vamos comprar por aqui, tudo aquilo se 
encaixe com nossa necessidade atual e também porque já ganhamos muitas coisas 
de alguns conhecidos e familiares. 
 
 
Gastos extras: Precisamos sempre ter uma reserva de dinheiro, para algum 
imprevisto, acidente ou problemas de saúde. 
    Nossa ideia e se tornar auto suficiente pelo caminho com alguns trabalhos que já 
estamos desenvolvendo como,  artesanatos feitos pela Milena e nosso instrumento 
musical que apesar de não ser nossa especialidade, já está bem melhor do que a 2 
meses atrás, kkk. 
    Além da mão de obra que vamos oferecer nos lugares e casas onde pretendemos 
passar ao longo da viagem. 
Além é claro do Trabalho Voluntario. 
 
    Esperamos não gastar com lugar para dormir, pois estamos levando toda nossa 
estrutura de camping e teremos também a ajuda de algumas redes sociais que 
servem viajantes nômades como nós, são elas: 
 Couchsurfing:  pessoas cedem suas casas ou parte delas para receber viajantes. 
 Worldpackers: Plataforma de trabalho voluntário em Hostels, Hotéis, Fazendas e 
pousadas,  trocando trabalho por comida e local para dormir. 
WWOOF: se trata de mais uma plataforma de trabalho voluntário em troca de local 
para dormir e comida, só que apenas em fazendas de produtos orgânico. 
 
Muito obrigado por ter lido até aqui, isso prova que você já é diferente de 75% das 
pessoas do brasil, que nunca leem mais do que três páginas de nada durante uma 
semana inteira. 
 
Segue Abaixo todos os nossos contatos, lembrando que estamos aberto a explicar 
pessoalmente sem compromisso nosso projeto.  
 
CONTAMOS COM A SUA AJUDA. Qualquer quantia ou equipamento da lista, 
será muito bem vindo. 
 
PARA DOAÇÕES EM $$ ACESSE: 



 
>>>>>>>     http://vaka.me/584175       <<<<<<<<< 
 
Acesse:   www.omundoemduasbikes.com 
 
 E-mail: marcelo.fdo@hotmail.com    omundoemduasrodas@gmail.com 
 
Endereço residencial: Rua João Heckert Nº 200, Bairro 1º de maio, Brusque SC 
 (47) 9 8404-4163 Marcelo 
 
 
Instagram:  
@omundoemduasbikes 
@marcelo.fdo 
 @milena.madrigal.31 
 
 

 
 
                                                     “Viaje mais e compre menos.” 
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