
De moto, para poupar;
de bike, para exercitar
Veja benefícios de quem pilota veículos, seja automotores ou não, de duas rodas
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PELO BOLSO E PELA SAÚDE
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Sua ida ao trabalho, seu 
passeio no fim de semana, 
seu lazer. Como costumam 
ser as viagens? De carro, de 
ônibus, a pé, de moto ou de 
bicicleta? Quem se aventura 
nesses dois últimos veículos 
enxerga diversos benefícios. 
Por exemplo, ao andar de 
moto, tem, entre outras coisas, 
a economia no combustível 
e a facilidade de encontrar 
estacionamento. Confira mais 
alguns: 

Facilidade de compra: Há 
uma infinidade de mode-
los no mercado entre novas 
e seminovas. Além disso, 
muitas pessoas decidem por 
participar de um consórcio ou 
realizar um financiamento que 
caiba no seu bolso.

Colaboração com o meio 
ambiente: Segundo a Orga-
nização Mundial da Saúde 

(OMS), gases prejudiciais ao 
nosso planeta, como o monó-
xido de carbono, diminuíram 
consideravelmente nesta últi-
ma década. Um dos maiores 
contribuintes para esta esta-
tística é a motocicleta.

Ganho de tempo: A mobi-
lidade que a moto permite ao 
condutor é algo que chama a 
atenção de quem possui ou 
pretende comprar uma. A 
rapidez do veículo em luga-
res com trânsito caótico e a 
flexibilidade como serviços 
de moto táxi vêm ganhando a 
confiança do brasileiro.

E A BICICLETA?
O uso da bicicleta como 

meio de transporte ou só 
para passeios aumenta cada 
vez mais. E o estímulo para 
pedalar aparece por vários 
motivos. Um deles é melhorar 
a qualidade de vida. Sem dú-

vidas, há diversos benefícios 
de andar de bike para sua 
saúde. Confira alguns: 

Emagrecimento: Pedalar 
acelera o metabolismo, ou seja, 
a queima de calorias em seu 
corpo será mais rápida. Isso 
evita o acúmulo de gordura.

Melhora a resistência mus-
cular: Pedalar exige força de 
seus músculos. O ciclismo é 
um dos poucos esportes que 
trabalha quase todos os gru-
pos musculares do corpo.

Desenvolve o bem-estar: Já 
viu algum ciclista pedalando 
com raiva? Pedalar aumenta 
a liberação de endorfinas e 
serotoninas, substâncias que 
causam a sensação de prazer.

Redução do colesterol: O 
ciclismo estimula o metabo-
lismo e, assim, faz com que 
as substâncias que geram o 
colesterol ruim (LDL) sejam 

rapidamente queimadas.
Mais benefícios: O ciclis-

mo ainda controla a glicemia 
no sangue, regula a pressão 

arterial, elimina as toxinas do 
corpo, melhora a circulação 
sanguínea e muito mais. Bora 
pedalar?


