
Gabriel Giovannini 
 Atleta profissional de mountain bike downhill  

 



Gabriel Camargo Giovannini, 24 anos de idade. Nascido em Juiz de fora Minas 

Gerais, teve seus primeiros contatos com a bicicleta muito cedo, devido a influencia 

do seu pai, Miguel Giovannini, um grande nome no cenário nacional do Mountain 

Bike. Aos 2 anos já andava de bicicleta sem rodinhas. Passou por diversas categorias 

ate chegar a Elite nacional em 2012, hoje considerado pela media um dos grandes 

nomes do downhill nacional. 

 

 Atualmente reside em Indaiatuba, interior de São Paulo. Uma localização privilegiada 

perto de diversas pistas de Downhill, alem de uma pista de Bicicross na cidade onde 

realiza diversos treinos junto com a preparação física especifica para a modalidade 

na Vippersonal. 

“Estou no esporte desde que me conheço por gente e sou apaixonado pelo que faço.”  



 
 

 Bronze - Campeonato Brasileiro – Categoria Elite (CBC) - 2017  

 5° colocado Pan-americano - Colômbia 2017  

 3° colocado Escadaria de Santos – categoria Elite - 2017  

 3º colocado Copa America de Downhill 4x – 2017 

 Campeão Brasileiro – categoria Elite (CBMTB) – 2016 

 3° colocado Escadaria de Santos – categoria Elite – 2016  

 Campeão KMC Winter Series – California EUA - 2015 

 Campeão Shimano Fest - 2013 

 Campeão Brasileiro BMX – categoria MTB - 2013 

 Campeão Brasileiro – categoria Junior (CBMTB ) 2010 

 Vice Campeão Brasileiro – categoria Junior (CBC) 2010 

 

Principais conquistas:  

 



• Copa America de Downhill 4x ( AO VIVO Rede Globo I Programa Esporte Espetacular). 

• Escadaria de Santos (AO VIVO Rede Globo I Programa Esporte Espetacular).  

• Campeonato Brasileiro de Downhill.  

• Copa Brasil de Downhill. 

• Campeonato Panamericano de Downhill - Paipa, Colômbia. 

•Campeonato Mundial de downhill – Carns Australia 

• Entre outras corridas treino. Se tiver interesse tenho um calendário com as provas 

planejadas para 2017.  

• Caso sua marca queira estar presente em algum evento que não esteja no calendário 

proposto, estou a disposição para participar. 

 

 

 

Planos para 2017 



 

 

• VIPFISIOPERSONAL - Preparação Física – desde 2013  

• Gantech Gancheiras – desde 2016 

• IMS Race Wear – Vestuário - desde 2017 

 

•Estou em busca de novos patrocinadores que me ajudem com os custos das 

viagem para que eu consiga realizar as provas planejadas para o ano de 2017. 

Conto com a sua participação, será um prazer representa-los.  

 

 

Parceiros para a temporada de 2017 



Link da transmissão da semi-final do evento transmitido pela rede globo no ano de 2017, 

no esporte espetacular. https://globoplay.globo.com/v/5665526/  (Escadaria de Santos) 

 

Link da transmissão total do evento transmitido pela rede globo no ano de 2017, no 

esporte espetacular. Abaixo segue os minutos das minhas baterias.   

https://www.youtube.com/watch?v=sOjEIDXZOc0 (Copa America de DH 4x)  

 09:10 Quartas de final / 20:50 Semi final / 29:48 Final  
 

Link da transmissão da semi final e quartas de final do evento transmitido pela rede globo 

no ano de 2016, no esporte espetacular. Abaixo segue os minutos das minhas baterias. 

https://www.youtube.com/watch?v=_sJgyrl8pbs (Copa America de DH 4x, semi-final) 

 https://www.youtube.com/watch?v=tI7T2ILNewM (Copa America de DH 4x,Quartas de 

final) 
 

Link da filmagem feita para o esporte espetacular nas escadarias de Santos 2016 com 

filmagem em 360º graus 

http://app.globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/descida-escadas-de-

santos-360/ (Escadaria de Santos 2016) 
 

Link da filmagem das Escadarias de Santos 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=XuWEc7xp9DE (escadaria de Santos 2016) helmet 

cam 
 

Em anexo segue filmagem da televisão da transmissão da minha participação nas 

Escadarias de Santos 2016 (desculpem a qualidade da filmagem). 
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• Bronze - Campeonato Brasileiro – Categoria Elite (CBC) - 2017  

• 3º colocado Copa America de Downhill 4x – 2017 

• 3° colocado Escadaria de Santos – categoria Elite – 2017 

• Campeão Brasileiro - categoria Elite (CBMTB). 2016 

• 3° Colocado Escadaria de Santos - categoria Elite. 2016 

• Semi finalista - Copa America de Downhill 4x. 2016 

• Campeão Campeonato KMC Winter Series – California EUA. 2015 

• 4° Colocado Campeonato Brasileiro – categoria Elite (CBMTB). 2015  

• 5° Colocado Campeonato Brasileiro – categoria Elite (CBC). 2014 

• 3° Colocado Classificatória – Copa America de Downhill 4x. 2014 

• Campeão Shimano Fest. 2013 

• Campeão Brasileiro de BMX - categoria MTB. 2013 

• 9° colocado Campeonato Brasileiro de Downhill - categoria Elite (top 10). 2013  

• Campeão Copa Core de Downhill. 2013  

• Vice Campeão Escadaria de Santos - categoria Junior. 2011 

• 3° Colocado Campeonato Brasileiro – categoria sub23 (CBMTB). 2011  

• Campeão Brasileiro – categoria Junior (CBMTB). 2010 

• Vice Campeão Brasileiro – categoria Junior (CBC). 2010 

• Participação Campeonato Mundial Junior. 2010 
 

•*Apenas as principais conquistas de cada ano. 

 

Conquistas  



Em meus veículos de comunicação, facebook, instagram e canal no 

youtube, possuo mais vídeos e fotos. 

https://www.facebook.com/Gcgiovannini   

https://www.instagram.com/gcgiovannini  

http://www.youtube.com/user/gabrieldh1  

   

 Att. Gabriel C. Giovannini , Grato desde já ! 

Cel  (19) 98177-0761 / email: gabrieldh1@hotmail.com  
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