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ESCALADA

MAIS CONTEÚDO DE AVENTURA PARA LEITORES

A Osprey Brasil apoiou a produção do novo anuário do Portal Extremos
“Para este ano fiz tudo diferente, desde a elaboração até a finalização do anuário.
Convidei 14 aventureiros para escreverem exclusivamente para este livro. Somei com as
7 melhores histórias de aventura publicadas no Extremos em 2017 e assim editorei um
livro com 248 páginas e 55 fotos coloridas, será impresso em papel pólen” Elias Luíz
Neste anuário tem histórias sobre hiking, cicloviagem, montanhismo, navegação,
canionismo, escalada, viagem em família, nômade digital, expedição e medicina de
aventura.
Fonte: http://www.extremos.com.br/ebooks/anuario/2017/

I ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE ESCALADA ESPORTIVA ABEE

Amanda com apenas 11 anos é a mais jovem
brasileira (homem/mulher) a mandar uma via
de 8o. Grau (10 Anos - 2016) e 7o Grau (9 Anos
- 2016) em rocha e possui diversas conquistas
em campeonatos pelo Brasil.
Já viajou para vários lugares no Brasil e no
mundo para escalar e acredita que cada viagem
a torna uma pessoa melhor. As pessoas, os
novos amigos, tudo é incrível para ela.
Amanda recebeu novos produtos para seu
uso OSPREY SACOS ESTANQUES 3 e 12 litros,
NECESSARIE TOILETRY, CAPAS DE CHUVA PP e P
e KIT DE ESCOVAS PARA RESERVATÓRIO.
Site: https://www.amanda.esp.br/
Facebook: www.facebook.com/AmandaCriscuoli/
Instagram:
https://www.instagram.com/amandacriscuoli/
YouTube:
h t t p s : / / w w w.yo u t u b e . c o m / c h a n n e l / U C _
VnwpQEuonqLIB9Hgm_IYw

CONCURSO CULTURAL:

15 DE ABRIL DIA INTERNACIONAL DO CICLISTA

COMO FOI O EVENTO

A Osprey Brasil apoiou a I ETAPA DE ESCALADA ESPORTIVA realizada pela ABEE.
“Estou muito contente porque esse ano tivemos aumento no número de inscritos e percebo
que esse esporte está crescendo muito desde que entrou para o programa dos Jogos
Olímpicos”. Janine Cardoso, co-fundadora e presidente da ABEE (Associação Brasileira de
Escalada Esportiva).
No sábado 21 de março, o ginásio Casa de Pedra localizado em Moema – São Paulo/SP
abriu o campeonato brasileiro de escalada esportiva. A retirada de kits começou às 6:30hrs
e a premiação aconteceu às 22:40hrs. Um dia inteiro de competições para atletas de todo
o país nas categorias PRÓ e AMADOR ADULTO.
Transmissão da Final que aconteceu ao vivo: https://www.facebook.com/ABEEoficial/videos/789929637883707/
Instagram: https://www.instagram.com/abee_escalada/?hl=pt

470 FRASES CONCORRERAM

Enviamos uma mochila OSPREY VIPER 13
para o canal PRA QUEM PEDALADA realizar um
concurso cultural em comemoração ao dia
internacional do ciclista.
O concurso foi mediado pelo YouTube no canal
PRA QUEM PEDALA e para participar precisava
completar de forma criativa a frase: PRA QUEM
PEDALA A MOCHILA DA OSPREY É....
A equipe de marketing da Bronet do Brasil
escolheu como vencedora a frase do Joaquim
Aldencar “Pra Quem Pedala essa mochila de
hidratação da Osprey é a águia-pescadora que
carrega em suas potentes garras os suprimentos
e o elemento que dá vida para o atleta desde
amador ao profissional, consequentemente
transformando sonhos em realidade”.

