


A Revista Clic do Atleta nasceu por convite de um amigo que me viu trabalhando em 
uma feira vendendo espaço publicitário, fui convidado à trabalhar com a esposa dele na 
revista que iria lançar. Eu como gosto de um desafio fui ver como funcionava essa experi-
ência de trabalhar como vendedor de espaço publicitário, mas não deu muito certo nesta 
revista, pois passou um mês e não consegui vender nada e a gerente me ligou dizendo que 
não iria rolar eu sendo vendedor. 

Pois bem eu decidi fazer a minha revista direcionada a esporte, saúde e informações 
pra pessoas que gostariam de praticar algum esporte, dicas de atletas profissionais e ama-
dores e entrevistas com atletas que praticam várias modalidades de esportes que já fize-
ram e fazem história em algum esporte na nossa região e fora do Estado. 

A revista tem objetivo de informar e qualificar pessoas que gostam da prática de es-
porte a qual se identifica. Entrevistas com profissionais da saúde e do esporte, dicas de 
roupas adequadas para prática esportiva diária. Pois bem a revista é aberta ao público  e 
distribuída gratuitamente pois assim podemos mostrar que a qualidade de vida pode estar 
em qualquer um, e assim incentivamos mais pessoas a saírem do sedentarismo e pessoas 
que gostariam de praticar algum esporte, estejam bem informado. 

Agradecer a todos os apoiadores, patrocinadores, colaboradores e amigos que fizeram 
parte dessa primeira edição da revista Clic do Atleta, nada disso seria possível sem a aju-
da de todos. Vamos batalhar, trabalhar e nos esforçar para fazer o melhor para as demais 
edições. 

Criamos conteúdos para profissionais, amadores e entusiastas do esporte.

Forte Abraço! Boa Leitura!

MARCELO DOS SANTOS
Diretor Geral
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Tudo começou aos meus 15 anos quando conheci o futebol e o atle-
tismo... O sonho de ser um jogador de futebol bateu mais forte, mesmo 
eu não sabendo direito o que eu queria ser... Decidi ir atrás do meu sonho 
e o atletismo eu acabei praticando somente na escola e de quando em 
quando era selecionado a competir. Isso eu fazia com maior prazer, pois 
era o segundo esporte eu que mais gostava.

O futebol teve grande importância em minha vida assim como o atle-
tismo.  Como todo garoto comecei a jogar torneios e campeonatos de mi-
nha cidade, fui me destacando nas competições estudantis e adquirindo 
experiência ao jogar.

Durante quatro anos seguidos, cheguei a quatro finais no campeo-
nato juvenil de minha cidade, me consagrei tri campeão e uma vez vice-
-campeão. Tudo isso me animou, me motivou a buscar algo maior, pois o 
sonho de ser um grande jogador de futebol ainda estava vivo dentro de 
mim! Lutei por ele, participando de várias “peneiras” e avaliações técni-
cas em três grandes clubes do Rio Grande do Sul: SER CAXIAS, JUVENTU-
DE e por fim no Sport Clube Internacional.

Posso afirmar que foi uma experiência incrível... Realizei o teste no 
Caxias, mas não obtive muito sucesso, então fui fazer o teste no Juven-
tude e lá permaneci seis meses na escolinha de Juniores, na cidade vizi-
nha, onde eu morava. A escolinha ficava a cerca de 20 quilômetros longe 
de casa. Fiquei até a escolinha fechar e não consegui permanecer na 
equipe, pois não fui selecionado para ir até Caxias do Sul. 

Dois anos se passaram e eu já sentia que meu sonho estava distante 
demais, foi quando o Internacional apareceu, uma nova oportunidade 
surgiu! Realizei outra “peneira”, novamente na cidade de Canela. Eu es-
tava indo bem nos testes, estava passando em todas as avaliações e 
percebia que o meu sonho a cada minuto estava mais perto de ser reali-
zado... Mal sabia o que estava por vir... 

Durante esta “peneira”, um atleta de outra equipe, que buscava o 
seu espaço no mundo do futebol, infelizmente me presenteou com “car-
rinho”... A dor foi imensa, saí daquele teste com pé praticamente que-
brado e o meu sonho destruído. Olhei para o meu pé e levei um susto 
no momento, mas a hora mais triste deste acontecimento foi quando 
o Avaliador Técnico falou: “se não fosse esse problema que aconteceu 
com você, nós iríamos te levar a Porto Alegre para fazer o teste no clube 
profissional do Internacional”.

A partir desse momento, eu, Marcelo, precisei ficar afastado das ati-
vidades esportivas por quase um ano, sem jogar futebol. Então decidi 
deixar este esporte de lado e comecei a praticar novamente o atletismo. 
Eu corria todos os dias para me recuperar fisicamente e emocionalmen-
te, pois precisava enfrentar essa decepção com coragem e fé. 

Por que não o Grêmio, meu time do coração?
O Grêmio... Como eu queria ter realizado meu sonho no Grêmio!  

Como mencionei, eu fiquei quase um ano parado e voltei a correr. Então 
surgiu mais uma oportunidade em minha vida, o futebol batia em minha 
porta outra vez. Consegui um teste no Grêmio, era meu sonho novamen-
te mexendo comigo! Eu me preparei, treinei muito, mas no dia marcado 
para o teste, não pude comparecer porque o meu chefe me falou que se 
eu fosse estaria demitido. Eu precisava do meu emprego, ajudava finan-
ceiramente em casa, aí meus amigos, pensei e não compareci. Naquele 
dia trabalhei calado e neste emprego permaneci mais seis meses, en-
quanto procurava por uma oportunidade de trabalho melhor e consegui. 

Desde então resolvi não jogar mais futebol... Fiquei 20 anos assim, 
depois de me decepcionar tanto.  Há alguns anos meu pai se aposentou 
e resolveu voltar para a nossa cidade natal,  Santa Rosa, não pensei duas 
vezes,  aceitei na hora voltar com ele...

Então, em Santa Rosa, começou uma nova etapa em minha vida, 
com um esporte que eu já gostava... Comecei a correr somente por perto 
de casa e a cada dia seguia um pouco mais longe. Então, um dia, eu vi 
na TV que alguns atletas da cidade estavam indo para a Maratona de 
Blumenau e resolvi entrar em contato esses atletas... 

Eu queria saber quem era um deles, aquele “maluco”, um soldado da 
Brigada Militar... Liguei e perguntei o nome, o número do telefone e onde 
eu o encontraria. Marquei o dia e a hora para encontrar esses atletas da 
cidade que me acolhia.  Tenho maior respeito, admiração e carinho por 
essas pessoas: Mauro, Cláudio e Gilmar. São pessoas que me aceitaram 
de braços abertos como amigos de corrida, para praticarmos juntos esse 
esporte que prático até hoje.

Obtive vários resultados regionais bons, pois não foi difícil recomeçar 
a correr e em menos de dois anos já estava correndo uma maratona. 
Senti muito orgulho por isso, foi um sonho realizado, chorei até o quilô-

MINHA HISTÓRIA
POR MARCELO DOS SANTOS

metro seis sem parar e todos que passavam por mim, olhavam ou per-
guntavam o que estava acontecendo e se eu estava bem. Rapidamente 
eu respondia que sim, que estava tudo bem... Era só a emoção que eu 
externava ao realizar o sonho de correr uma maratona.

Então, aprender a correr em melhores tempos passou a ser o meu 
objetivo nesta prática. Passei a competir fora da região, do estado e do 
país. Morei alguns anos em Santa Catarina e lá buscava patrocínio e 
competia com atletas de melhor nível. Em uma das visitas a minha famí-
lia que havia ficado em Santa Rosa, meus pais pediram que eu voltasse 
para casa, já que minha mãe não estava bem de saúde. E sabe,  quando 
a mãe ou pai pedem algo assim... Eu voltei! 

Segui treinando e competindo... Em uma viagem dessas para correr, 
conheci o meu amigo/irmão Renan, de Gramado, estava a caminho de 
Porto Alegre e veio a surpresa, quando ele me falou que era filho de uma 
mulher e foi descrevendo essa senhora,  eu não acreditei quando ele ter-
minou de falar. Logo disse que eu conhecia essa mulher, foi a mulher de 
uma clínica que abriu as portas para a minha mãe trabalhar de faxineira 
quando fomos  a Gramado pela primeira vez, há 24 anos. 

Falei com meus pais e arrumamos alguém para cuidar deles, pois 
eu estava indo embora novamente e não demorou muito, os convidei 
para morar comigo. Eles até foram, mas na verdade, eles queriam que eu 
voltasse e depois de um ano e oito meses, outra vez,  voltei para a casa 
dos meus pais. 

Depois de um mês conheci a minha esposa, Isabel, e acreditem, foi 
em uma viagem... Agradeço até hoje ao amigo Antônio Correia, que não 
pode viajar e pediu que eu fosse no lugar dele, daí para frente já é outra 
história. Como a corrida estava me apresentando muitos amigos, conti-
nuei a correr, não no mesmo ritmo que corria antes, mas não parei de 
competir e viajar.  

Em uma das corridas na cidade Santa Rosa, eu infelizmente não es-
tava preparado para correr e resolvi tirar fotos dos atletas corredores em 
todo o percurso.  Ao terminar o evento, pesquisei e percebi que não havia 
ninguém que fazia esse tipo de trabalho em nossa região: fotos esporti-
vas. Neste momento iniciou a minha trajetória como Fotógrafo Esportivo 
na Região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul.

Estou realizado, pois o sucesso de meu trabalho tem tomado uma 
proporção tão significativa, que outras modalidades desportivas estão 
buscando o meu olhar pelas lentes de minha máquina fotográfica profis-
sional.  Minhas fotos têm atingido a região, o estado, o país e até países 
vizinhos e assim consigo mostrar minha percepção... 

Estou a cada dia me aprimorando, comecei a cursar Publicidade e a 
aprender mais e mais. Amo o que estou fazendo e agradeço o carinho e 
reconhecimento que tenho recebido. Eu e minha família temos um lugar-
zinho para cada um de vocês em nossos corações e estaremos sempre à 
disposição. Um forte abraço a todos.
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Falar em Maratona no Rio Grande do Sul e não 
falar de Volmir Herbstrith não vai ter graça pois esse 
atleta foi o mais jovem a vencer a Maratona de Porto 
Alegre, antes de nos começar a falar um pouco des-
se ex atleta vamos começar perguntando aonde teve 
a origem desse grande maratonista.

Nome – Volmir Herbstrith
Cidade- Horizontina 
Data de Nascimento – 19-07-65
Casado com Marcia Herbstrith a 24 anos 
Tem dois filhos, Helena Victoria Herbstrith e Luis 

Gustavo Herbstrith.
Estudou na escola CFJL antigo Colegio Comercial 

Horizontina .

Aonde tudo começou ou como começou?
Começou quando eu estudava no Colégio Comer-

cial no interior na cidade Horizontina comecei ir a 
pé caminhando e por fim comecei a ir correndo era 
13 km pra ir e mais 13 km pra voltar durante 3 anos 
então 26 km por dia.

Você correu fora do 
Pais e a onde?

Sim corri na Argen-
tina, Alemanha , Italia, 
Nova York , Espanha, 
aonde tenho algumas 
marcas expressivas por 
exemplo, fiquei 2 anos 
na Espanha e  competi 
20 provas e quebrei 17 
recordes. Tenho minha 
melhor prova também 

nos 20km 59:46, 4* Geral em Valencia.

Voçê tem alguma formação?
Sim sou formado em Educação Fisica na Unijui 

desde de 2006, em Santa Rosa.

Faltou alguma coisa sua grande carreira?
Sim, faltou uma Olimpiada e o uso do fator clinico 

pra mim seguir uma carreira mais longa.

Quantas Maratonas voçe correu em toda a sua 
carreira?

20 Maratonas. O maratonista mais jovem a ven-
cer a Maratona de Porto Alegre, 88-91-92. Com 18 
anos fiz a primeira Maratona em Porto Alegre.

Qual a mensagem que você deixa praz pessoas 
que querem iniciar no atletismo e levar uma carreira 
de alto nível? 
1 - Ter determinação nos dias em que você esteja 
cabisbaixo.
2 - Ter disciplina em todos os fatores do início ao 
final. 
3 - Ter equilibrio emocional, é muito mais intenso 
pois é um esporte solitário .
4 - Ter comprometimento com você e o desejo ser 
um vencedor.

MARATONA
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Ao receber o convite do Marcelo para 
contribuir com a revista Clic do Atleta, não 
tive dúvida sobre a resposta. Prontamen-
te respondi SIM. Pela necessidade de 
termos uma “revista conceito” dentro do 
Esporte na região do Grande Santa Rosa 
e no RS. E claro, pelo carinho e amizade 

que carrego pelo Marcelo, por Santa 
Rosa e o amor imensurável pelo 

Esporte. E como primeiro artigo, 
achei justo, especialmente pelo 

mês dedicado as Mulheres 
(embora, convenhamos, 
elas merecem destaque todos os dias), algo relacionamento direta-

mente a elas, mas que diz respeito aos homens também, pois convi-
vemos com elas e vemos cada vez mais, o crescimento de participantes 

do sexo feminino em diversos esportes. E como exemplo claro disso, temos 
em Santa Rosa, duas equipes de corrida, que representam muito bem a Região 
em diversas corridas pelo Estado, Brasil e até na Argentina. Onde, a maioria ou 
quase, dos membros, são mulheres. E elas merecem atenção e cuidados espe-
ciais no que tange ao treinamento dentro do Esporte. Vamos conferir.

Treinar conforme ciclo menstrual. Por quê?

Antes de mencionar o porquê, é importante entendermos os hormônios. 
São substâncias essenciais para manter a saúde feminina (e masculina) 

e, se estão em falta, podem prejudicar o sono, o humor, a menstrua-
ção e alterar o peso. Os ovários são os responsáveis pela produção 
de estrogênio e progesterona. Hormônios esses que são responsá-
veis pela regularidade dos ciclos menstruais. Enquanto no homem, 
a liberação hormonal é diária e regular durante toda a vida, na mu-

lher, acontece muita instabilidade. E essas instabilidades e alterações 
hormonais femininas, as fazem passar por fases distintas, orgânicas e 

emocionais todos os meses, com características próprias e visíveis. Que 
podem deixar as mulheres mais sensíveis e estressadas nos períodos pré e 

pós-menstrual. O ciclo hormonal interno feminino gera consideráveis mudanças, 
e muitas mulheres passam por essas alterações físicas e emocionais durante o 
ciclo menstrual.

É por esse motivo que alguns treinadores, inclusive eu, elaboram treinos 
para as mulheres, com base no ciclo menstrual.  Todas essas alterações físicas, 
emocionais e hormonais podem afetar o desempenho durante os treinos. 

É preciso haver reciprocidade entre treinador e aluna, para saber como ela 
se sente em cada fase do ciclo, principalmente nos períodos mais críticos, TPM 
e menstruação. 

Cada mulher reage de um modo, podendo render mais ou menos em cada 
treino. E por conta dessa diferença, não há uma regra para o que aplicar em 
cada etapa.  Tudo isso trará resultados estritamente individuais e satisfatórios 
para as damas, uma vez que os hormônios terão completa e direta influência em 
cada fase do treinamento.

Estudos brasileiros relacionados ao tema:
- Martins Alves Rezende, Fernanda; Remotto Domiciano, Thiago; Oliveira Sil-

va, Daniela Cristina de; Fernandes Veri Araujo, Tânia; Gouvêa-e-Silva, Luiz Fer-
nando. EFEITO DE UM TREINAMENTO RESISTIDO PERIODIZADO, CONFORME AS 
FASES DO CICLOMENSTRUAL, NA COMPOSIÇÃO CORPORAL E FORÇA MUSCU-
LAR.

- Cesar, M.C., Pardini, D.P., Barros, T.L. EFEITOS DO EXERCÍCIO DE LONGA 
DURAÇÃO NO CICLO MENSTRUAL, DENSIDADE ÓSSEA, E POTÊNCIA AERÓBIA DE 
CORREDORAS, Rev. Bras. Ciên. e Mov.

Bons treinos! E Feliz Dia Internacional da Mulher!

TREINAR CONFORME CICLO 
MENSTRUAL. POR QUÊ?

Róberson Cristiano de Souza
Profissional de Educação Física, 

licenciado e bacharel pelo Centro 
Universitário Ítalo Brasileiro em São 

Paulo.
Especialista em Fisiologia do Exer-
cício e Prescrição do Exercício pela 
Universidade Estácio de Sá/Gama 

Filho em São Paulo.
Registro Profissional: 100912-G/

SP - CREF 3.
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EDUCADOR FÍSICO
NA FUMSSAR

Professor: Rogerio Santos da Silva

Atualmente, a atividade física é uma questão de saúde pública. 
Os benefícios inerentes à prática da atividade física são amplamente 
reconhecidos. Visando esta lógica predominante, a FUMSSAR- FUN-
DAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA- RS criou o cargo de 
Educador Físico, com a finalidade de prevenir doenças e reduzir gas-
tos com consultas e medicamentos. 

O professor de Educação física na FUMSSAR realiza: 
- Atividades de Visita Domiciliar para pessoas acamadas com o 

objetivo de trabalhar reforço muscular e alguns alongamentos, enca-
minhados pela Unidade de Saúde, medicos, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e agentes de saúde; 

- Atendimentos nos postos de Saúde, encaminhados pelo médi-
co, enfermeiro ou fisioterapeuta das unidades de saúde, com a fi-
nalidade de orientar exercícios e alongamentos para pessoas com 
patologias predominantes com bexiga baixa, erguia de disco, pico de 
papagaio, tendinite, artrite, osteoartrose, dores musculares na colu-
na e joelho; 

- Orientação nas academias abertas em determinados horários; 
- Ginásticas Aeróbica e localizada no interior, vilas e bairros de 

Santa Rosa-RS, sem custos financeiros aos praticantes, Seu objetivo 
principal é melhorar a habilidade do sistema cardiovascular liberan-
do mais oxigênio e melhorando a capacidade aeróbica  nos músculos 
durante os exercícios. Os exercícios aeróbicos têm como característi-
ca comum a utilização de uma intensidade média e baixa, tonifican-
do a musculatura, com isso, diminuindo dores musculares, diminui 
a pressão arterial, melhora a circulação sanguínea e reduz o peso, 
desde que controle a alimentação;

O cargo de educador físico é composto por 3 professores de edu-
cação físcia, distribuídos nos 20 posto de saúde de Santa Rosa-RS, 

Academia Aberta Bairro Cruzeiro

Ginástica Bairro Planalto 

Grupo de Ginástica Bairro Cruzeiro 

Grupo de Ginástica do Centro 

nosso bem maior éa qualidade de vida, com menos remédio e mais 
saúde. Temos alguns relatos de pessoas que frequentam as aulas, 
e gostaria de expor para que você se motive e faça exercício físico:

- Pessoas que tinham diabetes tipo I e II, tomavam vários remé-
dios e por orientação médica pararam de tomar devido a prática do 
exercício físico; 

- Pessoas que tinham que tomar remédio para dormir, hoje não 
usam mais e acordam mais dispostos; 

- Pessoas com hipertensão ou pressão alta, diminuíram o remé-
dio ou pararam de usar os medicamentos; 

- Pessoas com dores de cabeça intensas, dores na coluna, nos 
joelhos e pernas, dores nos ombros e articulações, com a prática de 
exercícios físicos, hoje não se tem mais. 

O exercício físico melhora o astral, combate a depressão, ansie-
dade, diminui e controla o peso corporal, reduz níveis de triglicerídio 
e colesterol, reduz risco cardíaco, melhora o sono, reduz ou acaba do-
res musculares, caso não tenha nenhuma patologia existente, cons-
truí novas amizades, voe vive mais e melhor. Se você quer frequentar 
os grupos de ginástica do SUS, informe se nos postos de saude de 
nossa cidade, lá terás os dias, locais e horários das aulas.

Ginástica Vila Pereira
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Nome: Luciana da Luz
Natural de: Eugênio de Castro - RS
Data de nascimento: 16/11/72

Como você começou no esporte Comecei a ter interesse quan-
do vi meu marido Antônio nas olimpíadas dos Correios que sempre 
ocorria na minha cidade e fora assim comecei a me interessar pela 
corrida de rua.

Uma prova inesquecível? Foi a minha primeira prova da minha 
carreira ,foi aqui em Santo Ângelo 12 de Maio de 1997 no Sesi no dia 

das mães, aí começou tudo que até hoje continuo a correr.
O que faltou na sua carreira como atleta ou está faltando al-

guma coisa? Faltou as pessoas dar mais valor pro esporte e pras 
mulheres,  temos pouco incentivo no esporte e em nossa Região e 
no estado.

Uma inspiração?  Sim meu marido Antônio da Luz.
Qual a mensagem que deixa pros mais jovens que gostariam 

de ser um atleta? Ter muita disciplina  treinos todos os dias pois não 
é  fácil ser atleta  em nossa Região mesmo assim consegui ter algu-
ma repercussão no esporte no nosso estado.

O que você faz quando não está treinando e competindo? Do 
uma organizada na casa e curto meu filho e meu marido pois eles são 
as coisa mais preciosas na minha vida.

Hoje tá mais fácil ser um atleta profissional ou atleta de fim de 
semana ? Tá mais difícil ser um atleta profissional, assim atletas que 
consegue ser um atleta de fim de semana sendo bem correto com os 
treinamentos pode se destacar entre os outros.

Como você se sente uma inspiração pra mulheres que estão co-
meçando no esporte? Me sinto feliz por ter escolhido  esse esporte e 
ser referência pra mais novas assim elas podem dar seguimento no 
esporte pra não deixar morrer ,pois tem muitas garotas e mulheres 
Boa de corridas em nossa Região.

Você já competiu fora do país? Sim , na Argentina Paraguai e no 
Uruguai , isso com pouco incentivo que dão no esporte pra mulheres.

A sua família te apoia? Ou diz pra você  largar desse esporte? A 
minha família o meu marido Antônio da Luz e meu filho Rafael da Luz 
esses dois todos os dias me dão apoio e garra pra mim continuar a 
mostra tudo o que eu fiz durante esses 24 anos de carreira. 

Quem não me apoia são os fora de casa pois eles dizem pra mim 
parar e largar de mão esse esporte porque me judio de mais princi-
palmente  nas provas longas , dai eu falo : Eu não paro pois enquanto 
Deus me der força vou continuar a correr aqui foi a onde eu conquis-
tei o meu respeito como atleta , aqui vou continuar AMO DE MAIS 
CORRER. Hoje sou aposentada mas faço algumas faxinas pra mim 
me manter como pessoa normal e como atleta de fim de semana.

A MARATONISTA



AMANTES DAS CORRIDAS

Nome: Maria Noeli Klein
Cidade: Salvador das Missões-RS
Idade: 55 anos

Eu comecei correr foi qndo minha mãe estava numa fase com-
plicada de saúde Alzaimer. Quando ela entrou em coma sofria junto 
com ela vendo ela sem poder falar andar enxergar comer. Então 
precisei algo pra me fortalecer então fui na Rústica com meu filho 
e completei os 5km, fui até linha de chegada pensando nela. A cor-
rida me fortaleceu.  Depois fiz a segunda fui pro Pódio e a primeira 
medalha foi homenagem à minha mãe. E inúmeras vezes a gente 
pensa em desistir mas qndo pensava o que me fez começar o mo-
tivo foi minha mãe e nunca mais parei de correr cada corrida que 
faço lembro dela e ela fica torcendo pra mim. Eu quero deixar uma 
dica pra quem quer começar e falta vontade motivação nunca é tar-
de começar. Importante é correr não importa qntos km. Sair da zona 
de conforto do comodismo e começar. Faça isso por vc. vale à pena. 
A gente só tem a ganhar com a corrida saúde qualidade de vida. É 
um gasto mínimo que a gente tem que futuramente a gente não pre-
cisa pagar em medicamentos doenças. Eu amo correr faça chuva 
ou sol eu corro. Inclusiva daqui a pouco vou fazer um treino e olha 
que tá chovendo rsss. .dá nada nunca mais peguei resfriado gripe 
desde que corro na chuva. Bora correr. Nunca é tarde pra começar. 
Meus filhos correm minha neta corre também isso é saúde. Além 
de correr fiz muitas amizades nas corridas, toda corrida parece uma 
festa somos todos uma família me sinto tão bem. Saia do sofá e 
vai correr. Bora lá. Mas persista não desista. Isso que quando tem 
evento fora da cidade tenho que sai de casa as 4 horas da manha 
pra mim chegar na hora.

Fui diagnosticado com Parkinson, uma doença degenerativa 
que compromete os movimentos, causa rigidez muscular, falta de 
coordenação motora. Encontrei na corrida de rua, uma atividade 
que reuniu elementos, que me fez perceber a redução da velocida-
de da progressão da doença. Melhorou minha coordenação motora. 
Aumentou minha flexibilidade. Fortaleceu meus músculos. E princi-
palmente, reconquistou minha auto-estima. 

Nome: Jesus de Moura
Cidade: Santo Ângelo - RS
Idade: 61 anos

Comecei a correr de brincadeira com um amigo meu em julho 
de 2001 começamos a correr apenas 15 minutos ,esse amigo ficou 
apenas ate outubro ele passou na Faculdade de Farmacia UFRS 
dai fiquei correndo e tomei gosto pela corrida e ate então não parei 
de correr ,se eu ficar um dia parado eu já sinto falta de alguma 
coisa ,não participo de corridas apenas corro , alguns grupos já me 
convidaram pra participar e entrar nos grupos ,mas achei melhor 
não pois corro porque eu gosto, dai eu corro no mínimo 14 kilo-
metros por dia  pra mim me sentir satisfeito e também encontro 
meus amigos e aproveito corro junto com eles, e a corrida pra mim 
e’ uma terapia acho que todo mundo que corre se sente melhor uns 
por competição outros apenas por correr ,e aproveito as vezes corro 
com meus cachorros e já fazem uma companhia pra mim eu faço 
companhia pra eles.

Nome: Dener Angers
Cidade: Santa Rosa - RS
Idade: 39 anos
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Em 31 de dezembro, na virada do ano de 1924 para 1925, foi rea-
lizada, em São Paulo, a primeira corrida de São Silvestre. A ideia partiu 
do jornalista Cásper Líbero, que se inspirou numa corrida noturna fran-
cesa, em que os competidores carregavam tochas de fogo durante o 
percurso. O nome da corrida foi colocado do santo a quem é dedicado o 
dia 31 de dezembro, São Silvestre.A prova da São Silvestre era, original-
mente, restrita aos homens e só permitida a corredores brasileiros. Na 
primeira corrida, dos 60 corredores inscritos, 48 de apresentaram, en-
tre eles o já famoso Rei do Fôlego, Alfredo Gomes, recordista nacional 
do difícil percurso de São Paulo a Santos. Foi ele o vencedor da primeira 
corrida de São Silvestre.

A corrida começou às 10h30 da noite na avenida Paulista, em fren-
te ao parque Trianon. O trajeto de 8,8 km foi concluído em cerca de 33 
minutos. Alguns corredores corriam descalços, outros usavam meias e 
sapatilhas de couro.

“O sucesso foi maior no ano seguinte, quando 147 atletas se inscre-
veram para entrar em 1927 disputando troféu e medalhas oferecidos 
pela Gazeta.  (…) Ao longo de décadas, famílias cultivavam a tradição de 
se reunir ao pé do rádio na expectativa do disparo da sirene da Gazeta 
à meia noite, durante a corrida, para se abraçar e brindar o ano novo. O 
evento arrebatou o Brasil a partir de 1948, com a aquisição de dois car-
ros de reportagem equipados com rádio transmissor que possibilitaram 
emocionantes narrações ao vivo de todo o percurso.” (NITRINI, 2019, 
p. 72-73) A partir de 1945, a corrida tornou-se internacional quando 
convidados do Chile e Uruguai disputaram a prova. As mulheres come-
çaram a participar em 1975 quando a ONU instituiu o Ano Internacional 
da Mulher. A primeira competição feminina foi realizada em conjunto 
com a masculina, mas a classificação era separada. A primeira campeã 
foi a alemã Christa Valensieck, que voltou a vencer no ano seguinte. Até 
1988, a corrida era realizada à noite, iniciando-se às 23h30, de forma 
que os primeiros classificados cruzavam a linha de chegada por volta 
da meia-noite. Em 1989, passou a ser diurna iniciando às 15h para as 
mulheres e às 17h para os homens. A distância a ser percorrida, que 
variava quase que anualmente (geralmente entre 6,5 e 8,8 km), em 
1991 foi definitivamente fixada em 15 km. Os maiores vencedores da 
prova são o queniano Paul Tergat (cinco vezes campeão) e a portugue-
sa Rosa Mota (seis vezes campeã).

Assim atraindo atletas de todos os estados do Brasil ,e centenas de 
atletas do exterior fazendo a prova mais tradiciomnal do Brasil sendo 
a mais competitiva em alto nivel. Varios atletas da nossa cidade e da 
nossa regiao ja tiveram o prazer de participar dessa grandiosa prova, 
pois algumas pessoas nao sabem ainda que a corrida de Sao Silvertre 
nao e’ uma Maratona, a corrida de Sao Silvestre tem apena 15 km.

CORRIDA DE SÃO SILVESTRE

fonte: https://ensinarhistoriajoelza.com.br/linha-do-tempo/primeira-corrida-de-
-sao-silvestre/ - Blog: Ensinar História - Joelza Ester Domingues

10 11

Eu Marcelo tive um convite super especial do amigo Gustavo, 
acompanhar ele na Ultra Maratona de Caravaggio como apoio e 
fotográfo no dia 21 de Maio, não pensei duas vezes aceitei na hora 
,mesmo sem pedir pros meus chefes seu podia faltar trabalho,en-
tão fiz parte do planejamento junto com o grupo a prova iria ser 
realizada por causa da pandemia estava bem crítico perto da data 
marcada , mas os organizadores da prova tiveram o maior cuidado 
com os atleta e os acompanhantes de apoio.

Ir em uma prova dessas pra mim foi a ralização de um sonho 
gostaria de ter ido como atleta mas infelizmente não consegui, as-
sim fiz o possivel e tudo o que estava no meu alcance pra ajudar 
o amigo Gustavo pra terminar está prova tão difícil. Foi prazeroso 

OS AMIGOS DESBRAVADORES

também ir nessas cidades que conheço e rever alguns amigos de 
anos atrás . Eu como um ex atleta com mais de 20 anos no atle-
tismo ir de apoio foi formidavel tirei algumas fotos lindas e tenta-
vamos interagir com os amigos nas mídias socias assim que eu 
registrava alguns clics, eu vi também o Gustavo sofrer alguns mo-
mentos , mas também vi ele reagir outros muitos dificeis,a parte 
mais dificil estava por vir ainda que foi na parte final da prova pois 
a chuva e o frio começarão a fazer parte da prova, mas nada o que 
o atleta supera-se com exito a conquista. Estou pronto meu amigo 
pra próxima só convidar que estarei pronto novamente, agora pra 
fazer ao contrário sair de Farroupilha e chegar em Canela,estamos 
junto amigo.

Tentar passar algo para quem quer sentir um pouco do mun-
do das ultras, primeiramente falo com tranquilidade, que o me-
nos fácil é o primeiro passo para entrar nesse mundo de saúde, 
todo aquele que se aventurar a uma simples caminhada deve ter 
acompanhamento de um profissional da área. Quando o Gusta-
vo me convidou para ser o 
Pace, na UMCC, eu não ti-
nha a mínima dimensão da 
grandeza e ao mesmo tem-
po da beleza que seria esse 
desafio, mas prontamente 
aceitei, pois sou movido a 
desafios, confesso que no 
dia da largada enquanto 
fazíamos a nossa oração 
junto a santinha no local da 
largada na cidade da Cane-
la, a emoção bateu forte, e 
só agradeci, não pedi nada, 
pois estava mais uma vez 
voltando a fazer o que mais 
gosto com pessoas do bem 
e conseguindo incentivar 
outros a conquistar seus 
objetivos, a chuva, o frio 
as dificuldades somente 
serviram pra ampliar meus 
conhecimentos e moldar ainda mais minhas forças pra  seguir 
em frente,creio que falar da aventura seria muito difícil, pois ne-
cessitaria um livro com muitas paginas, de coração agradeço ao 
Gustavo, Marcelo e Tavares, e a todos aqueles que de alguma 
maneira nos incentivaram de forma sincera e de coração. A to-
dos que nos chamam de loucos, bah! vocês tem razão.

GILMAR JOSÉ OST



trolar o seu corpo.. achar uma sintonia entre os dois que as vezes, 
só encontramos no final de uma prova e na satisfação de superar 
aquilo que nós propomos....  as vezes nós mesmos temos as duvi-
das e os medos, temos que seguir enfrente km por km...assim como 
dia após dia ... pra isso precisamos a contar com o apoio de ami-
gos e pessoas que tem um amor pela profissão ou pelo esporte... 
sou grato a esses apoiadores e incentivadores que sempre estão 
ajudando com uma palavra de apoio ou incentivo, nem sempre é fá-
cil ainda mais com essa pandemia...mas seguimos fortes com os  
Apoiadores e amigos..

Gratidão aos APOIADORES
 
Fisioterapeuta: Juliano Tizott da Silva
Insta: https://www.instagram.com/julianotizott/

Nutricionista: Mariel Tainá de Souza
Insta:https://www.instagram.com/nutrimarielts/

Suplementação: Agafarma Santa Rosa - Centro
Insta: https://www.instagram.com/agafarma raroscentro/

Alimento naturais: Seed Dispersers/Sabores Natura
Insta: https://www.instagram.com/saboresnatura/

Reforço funcional: Rafael Fabiano Rossetto Olveira  (Fumaça)
Insta: https://www.instagram.com/rafaelfabianopersonal/

Apoio nos treinos

Alex Ribeiro
Natanel Fernandez
Cristiano Tavares
Marcelo Santos
Carolina Leal
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ULTRA MARATONA DE 
CARAVAGGIO UMCC 217 KM

No dia 20/05/2021 aconteceu a primeira  Ultramaratoma Cami-
nhos de Caravaggio  na cidade de Canela, RS a prova A prova percorria 
5 cidades da serra Gaúcha, com a saída Santuário de N. Sra. de Cara-
vaggio – Canela/RS.  com o om destino a Farroupilha, RS a  cidade de 
santa rosa foi representada pelo grupo de amigos e corredores de rua, 
Gustavo Rodrigues Ferreira que participou  dos 217 km na categoria 
Solo, contou com o apoio dos amigos e incentivadores, Gilmar Ost que 
foi como PACER, “ esse correu mais de 70 km ao lado do Gustavo”   
Cristiano Tavares na condução e apoio” a figura flouclorica do grupo...
pois divertiu a turma” , Marcelo do Santos como Fotografo e responsá-
vel pela divulgação e orientação, todos foram fantásticos e essenciais 
na prova.

A prova contou com 69 atletas na categoria solo, sendo 32 de-
les chegando ao final da prova , Gustavo terminou em 12 na ge-
ral, no total foram 129 atletas divididos em solo, Duplas e Quar-
tetos  Gustavo é natural de Itaqui, veio para Santa Rosa em 2004 
onde acabou criando raízes. e se tornou santarosense de coração 
veio para Jogar na serie prata de Futsal em 2004/05 atualmen-
te trabalha na Nelson Do Brasil, e tem na corrida o seu amor pelo 
esporte e desafios, assim como o ciclismo, desafios esse que 
as vezes começa já logo nas primeiras horas do dia, pois em al-
guns momentos os seus treinos são as 4:40 da manha, tam-
bém  ajuda a nova equipe de Giruá, RS no futsal serie Bronze... 
Gustavo vê não só na corrida, mas no esporte o caminho para a supe-
ração um norte a seguir, as vezes temos que ter renuncias para evo-
luir  e fazer um sacrifício e esforço para evoluir ... pois nem sempre 
as coisas são fáceis, a corrida tem algumas particularidades, pois é 
vc contra 2... um desafio é controlar sua mente, outro desfio é con-

e Demais incentivadores :
Grupo Tartugas (amigos do pedal) galera do pedal e amigos que de 
alguma forma enviam energias positivas..tjm
GRATIDÃO A DEUS, SAÚDE E PAZ NO CORAÇÃO... O RESTO CAMINHA-
MOS, CORREMOS OU PEDALAMOS ATRAS!



Como você início toda a sua trajetória no futebol? O início foi no 
interior da  cidade de Tucunduva ,veio a equipe do Grêmio jogar um 
amistoso na cidade com os melhores da região e eu estava nós time 
da região e acabei me destacando isso foi no final do ano de 1983, 
daí a comissão técnica viu que eu consegui me destacar e me con-
vidou em ir até Porto Alegre fazer alguns teste, se fosse aprovado 
ficar na equipe, daí me apresentei em março de 1984. Fiquei Penta 
CAMPEÃO Gaucho.

Então como foi conhecer os campeões do Mundo no ano no time 
que você foi jogar? Foi difícil sim pois pra todos os lados que eu 
olhava eu estava vendo um grande jogador de futebol, pra mim foi 
um sonho estar ali já, agora imagina eu estar ali jogando com os 
melhores do mundo naquele ano, foi incrível começar já em um time 
campeão, mas também foi difícil pois tive que jogar e jogar muito pra 
mim ter um lugarzinho na equipe principal, assim todos os dias eu 
queria ficar ali em aprender mais e mais com os campeões pra mim 
ter uma oportunidade de jogar junto com eles, é quando tive minha 
oportunidade em 1986 não si mais desse grande time.

Com quantos anos você  foi pro Grêmio? Eu tinha apenas 18 anos e 
fiquei até os meu 26 anos de idade, 6 anos como ATLETA profissional.

Quantos anos de carreira como profissional? Tive 17 anos como 
atleta profissional 

Depois que você saiu do Grêmio você se destacou em qual time? 
Tive a felicidade de participar do elenco do Atlético Mineiro no ano 
de 1992 a 1994 pra mim foi os melhores ano da minha carreira , 
cheguei ir até pra  Seleção Brasileira a onde tive uma participação 
como atleta. 

Quantos títulos na sua carreira 
como jogador de futebol? Tive 
11 título em roda a minha car-
reira.

Qual foi o título da sua carrei-
ra? Foi a Super Copa dos cam-
peões,  isso era equipe campeã, 
com o campeão da Copa do 
Brasil com o Campeão Brasilei-
ro, aonde fiz um um gol na final.

Um jogo inesquecível?  Esse 
jogo foi em Campinas em São 
Paulo  aonde estava jogando 

DARCI: UMA HISTÓRIA
NO FUTEBOL

Nome: Darci Simon

Data de Nascimento: 
25/05/66

Natural de:  Campina das 
Missões/RS

Estado Civil: Casado a 20 
anos e pai de 2 filhos.

pelo Guarani a onde perdi um pênalti, nem tanto em perder um pê-
nalti  mas sim pela rivalidade entre as duas equipe que é  enorme 
igual ao grenal , só que um porém os dois estádios são separados 
por um a dois quilômetros.

Aonde você encerrou a sua carreira como jogado de futebol? Eu 
encerrei a minha carreira no time do Olaria do Rio de Janeiro em 
2002.

Como é  a vida de jogador de futebol? É muito bom muita glamu-
rosa, pois você viaja pra vários lugares em tão pouco tempo você 
conhece várias pessoas e lugares maravilhoso, claro tem regras e es-
tatuto que devemos cumprir todos os dias, pois atletas profissionais 
tem que ter cuidados pra manter todo o seu profissionalismo dentro 
e fora de campo, o principal também é o psicológico dos atletas todos 
os dias você conviver ali com 25 a 30 atletas de vários costumes é 
jeitos diferentes todos os dias e assim consegui ser profissional por 
tanto tempo.

O que fez você voltar pra sua cidade natal? A família, pois todas os 
meus familiares são daqui, então resolvi pois é  bem calmo do que as 
capitais e grandes cidades do centro do país. 

Teve alguma lesão grave que você sofreu na sua carreira? Gra-
ças a Deus nunca tive lesão alguma, isso ajudou bastante em eu me 
manter em alto nível com os outros atletas.

O que a vida de jogador de futebol te deu? A vida jogador me deu 
uma estabilidade financeira que hoje, eu consegui guardar um pouco 
do que eu ganhei como atleta profissional.

Você concidera que todos que jogaram futebol com você são. 
seus amigos? Não, pois amigos são aqueles que conhece a sua pes-
soal e a sua intimidade como ela é, tenho muitos conhecidos sim pois 
nós  nos falamos algumas vezes.

O que você  faz atualmente na sua vida pessoal? Tenho uma escoli-
nha conveniada ao Grêmio, aqui na cidade de Santa Rosa, é as vezes 
sai jogar no interior do Rio Grande do Sul e faço algumas palestras 
de graça pra que gostaria de como é a vida de um atleta  profissional.

Qual a mensagem que você deixa pros jovens ou pra aquelas pes-
soas que querem vencer na vida? Jogar futebol é pra poucas pes-
soas que se dedicam já desde cedo, pois é quase igual a uma loteria 
acumulada, ter desejo de vencer  todos os dias ter capacidade de sa-
ber levantar quando cair e saber administrar a sua vida dentro e fora 
do campo, pois na vida pessoal é a mesma coisa saber desde cedo o 
quer fazer e realizar assim você já vai planejando e alcançando seu 
desejos objetivos planejados.
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Nome Completo: Andressa Cavalari Machry 
Natural de: Roque Gonzales 
Data de nascimento: 01/05/1995

Como começou a jogar futebol?
Comecei a jogar na rua e na quadra de futsal que tinha na você 
praça da minha cidade. Sempre vi meu pai jogando futebol e 
isso despertou o interesse em mim.

Quando descobriu que jogar futebol poderia ser uma profis-
são?
Desde criança, com 5 aninhos já gostava de brincar com a 
bola. O futebol sempre esteve entre as minhas brincadeiras fa-
voritas. Mas acredito que com 14 anos quando fui morar longe 
de casa comecei a enxergar como uma profissão .

Foi fácil entrar em algum time pra jogar?

ANDRESSINHA
Em entrevista a Revista Clic do Atleta, 
a atleta gaúcha conta como tudo 
começou no mundo do futebol, 
e como isso se tornou profissão, 
fazendo-a ser reconhecida nos 
âmbitos regional, estadual, 
nacional e internacional  e 
hoje sua vida como atleta do 
Corinthians.

As coisas 
a c a b a r a m 
acontecendo na-
turalmente e as 
oportunidades surgi-
ram, fiz um teste pra 
seleção sub 17, quando 
ainda tinha 13 anos, pas-
sei e fui convidada para fa-
zer parte do time do Pelotas 
Phoenix. Já no ano seguinte 
fui convidada para jogar em Ca-
çador/SC e fazer parte do Kinder-
mann que é um time com mais estru-
tura. Facil não foi, mas quando surgiram 
as oportunidades eu estava preparada 
pra não deixar passar. 

Quais os clubes que você jogou? No Brasil e fora 
do Brasil? E atualmente que time você joga?
Iniciei no Pelotas, depois Kindermann, Houston Dash, 
Tiradentes, Iranduba, Portland Thorns e atualmente no Corin-
thians 

Como foi morar fora do Brasil? E quantos anos ficou fora?
Experiência incrível e principalmente por morar nos EUA, um 
país que é referência no futebol feminino. Fiquei 4 temporadas 
por lá, duas em Houston e duas em Portland. 

Um jogo inesquecível, ou o seu melhor jogo?
Um jogo inesquecível foi contra Austrália nas quartas de final 
das olimpíadas. 

Com o mineirão lotado nos assistindo 

Você tem muito a aprender ainda ou já chegou ao seu melhor?
Todos os dias temos algo a aprender 

O que está faltando na sua carreira como profissional?
Trabalho todos os dias pra conquistar títulos, o próximo título 
sempre é o objetivo.

A sua pior derrota?
Com certeza contra Suécia nas olimpíadas.

Uma inspiração?
Minha mãe
 
Como é sentimento em vestir a 
amarelinha da seleção brasilei-
ra?
Um honra e um privilégio po-
der representar o meu país 

Atualmente tem um 
projeto na região da 
grande Santa Rosa que 
leva seu nome, como 
você visualiza isso?
Muito importante pro 
desenvolvimento das 
meninas, uma oportu-
nidade pra mostrarem 
o seu talento e quem 
sabe realizarem o 
sonho de ser joga-
doras de futebol. 
Um lugar para 

aprenderem valores, pq o esporte nos ensina isso, respeito, 
disciplina, lealdade. 
E ainda por cima levando o meu nome, acredito que sirvo como 
inspiração para essas meninas. Elas são do interior do Rio 
Grande do Sul , muitas pessoas pensam que chegar a um clu-
be profissional ou fazer parte de uma seleção brasileira e algo 
distante, mas isso mostra que não é. Que podemos sonhar e 
chegar muito longe. 

Você tem algum projeto ou planos pra quando você parar de 
jogar futebol?

Pretendo trabalhar no meio do futebol, é o que eu amo, então 
não me vejo longe disso. A área eu ainda não sei 

Qual a mensagem que você deixa para os jovens 
que gostariam de ser uma atleta profissional 

como você?
Que continuem acreditando e que estejam 
preparados para a oportunidade quando 
ela surgir. 

O que imagina pro seu futuro como ATLE-
TA ou a onde você quer chegar como 
ATLETA profissional?
Que eu possa marcar história onde 
eu estiver e que eu possa servir como 
exemplo para as meninas de outras ge-
rações 

O que você faz nas horas vagas quan-
do você não está dentro de um campo 
de futebol?
Gosto de ir ao parque, cinema. Gosto 
de ficar em casa também. 

Sua família mora com você? Agora 
que você está no Brasil?
Mesmo aqui no Brasil moro lon-
ge deles . Até porque respeito a 
adaptação deles . Em SP a vida 
é uma loucura, eles sempre 
moraram em cidade pequena, 
então seria mais difícil a adap-
tação aqui. 

Como você vê o futebol femini-
no no Brasil e lá fora. Tem mui-
ta diferença como é tratado 
esse esporte?
Existe sim uma diferença na 
questão estrutural, financeira e 
de organização. 
Comparando com os EUA, que 
foi o lugar onde tive oportuni-
dade de ver tudo de perto. 
Mas vejo uma melhora enorme 
agora que retornei para o Bra-
sil e posso afirmar que o que 
eu tenho aqui no Corinthians 
não fica atrás de nenhuma 
equipe nos EUA. Mas entendo 
que é uma realidade que não 
existe em todos os clubes aqui 

no Brasil. Espero que todos pos-
sam oferecer para as atletas o 

que o Corinthians oferece hoje.
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PERSONAL TRAINER: A BOA 
ORIENTAÇÃO QUE FAZ A DIFERENÇA

Personal Trainer é um Profissional de Educação Física devida-
mente registrado no Conselho Regional de Educação Física (CREF), 
com especializações nas devidas áreas em que se propõe a treinar 
alguém, estando aí a importância da investigação desses requisitos 
antes de contratar seu treinador pessoal. 

Assim como quem se automedica tem pequena chance de acer-
tar o tratamento e grande possibilidade de se prejudicar ainda mais, 
todo aquele que treina sem orientação de um Profissional de Edu-
cação Física ou sob orientação de um leigo corre sérios riscos de 
saúde. 

Do ponto de vista imediatista a maioria das pessoas deseja re-
sultados rápidos, como emagrecer em poucos dias, ganhar força em 
pouco tempo de treino, correr rápido e assim por diante. A vantagem 
de treinar com Personal Trainer está no alcance do objetivo através 
de uma periodização bem elaborada, minimizando os riscos de le-
sões e outros fatores relacionados ao treinamento errôneo. 

Embora sendo prioridade o objetivo do(a) aluno(a)/cliente, para 
o Personal Trainer a prioridade é a de traçar metas para chegar a 
esse objetivo com segurança e bem-estar dentro da realidade e do 
nível de  condicionamento inicial de cada indivíduo, visando resulta-
dos consistentes e duradouros.

Treinar com Personal Trainer apresenta outras vantagens como 
motivação, confiança, segurança e disciplina. Como aluno(a) de Per-
sonal Trainer você só se preocupa em treinar! Os treinos costumam 
ser mais animados devido a variação de estímulos o que faz desapa-
recer a monotonia na rotina do treinamento físico. 

Como Profissional de Educação Física com graduação plena em 
Educação Física (bacharel/licenciado) e especializações em Treina-
mento Especializado e Funcional para Corrida, Avaliação Física e 
Prescrição de Exercícios, MusculaçãoCondicionamento Físico, Pre-
venção e Reabilitação de Lesões e Personal Trainer-Metodologia da 
Preparação Física Personalizada além de vários cursos de capacita-
ção e palestras vejo corrida de rua como ótima aliada para a prática 
de atividade física. 

Com experiência de 15 anos em treinamento físico em Foz do 
Iguaçu e Santa Rosa na preparação para corrida de rua,  concur-
sos, emagrecimento, ciclismo entre outas sempre tive como ideal 
desenvolver um projeto para corrida de rua o que se consolidou com 
a formação do Grupo Correr & Crescer em que são desenvolvidas 
atividades físicas em grupo com orientação para a prática segura 
e qualificada para que as pessoas se engajem num estilo de vida 
saudável, comprometido e duradouro.  

Que a prática de exercícios físicos tem um potencial preventivo e curativo sobre muitas doenças a grande 
maioria da população tem conhecimento, porém pequena parcela conhece a importância de praticar os 

exercícios orientados por um Personal Trainer.
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GILMAR: SUA TRAJETÓRIA NO EXÉRCITO
BRASILEIRO E NO ESPORTE

 Gilmar Steffler, nascido em 10 de março de 1973, natural 
de  São Martinho-RS, Militar do Exército Brasileiro (S Ten); casado com 
Elisete Maria Oppermann Steffler a 26 anos, pai de 2 filhos: Gustavo 
(12 anos) e Thiago (4 anos). Gustavo nasceu em Santa Rosa RS e o 
Thiago em Campo Grande MS, filho de  João Olavo e Maria Nelsi, que 
moram no município de Humaitá-RS, desde 1978. conta a Revista Clic 
do Atleta um pouco sobre sua trajetória no Exército Brasileiro e no es-
porte. Confira na íntegra.

Conte-nos um pouco da carreira militar e como começou no es-
porte?

Desde criança sempre gostei de esportes, quando mais novo aspi-
rava até em ser jogador de futebol, depois que a idade avançou perce-
bi que para conseguir seria muito difícil. Participava em campeonatos 
de futebol tão somente.

Em 1992 incorporei no Exército Brasileiro, aqui em Santa Rosa, 
com ajuda da minha Tia Adelaide Luft Motta e tio Ariovaldo Motta (Tio 
Júlio In memoriam), quando a época (1991), comentei que gostaria de 
servir ao Exército.

Assim que incorporei comecei a participar das atividades despor-
tivas da caserna, além de futebol, participei de corridas nas pistas de 
atletismo, de rua e de pentatlo militar, pelas equipes militares. Essas 
foram como Soldado e Cabo, mas o que sempre chamava atenção, 
era quando saía uma viatura do quartel com militares, Oficiais e Sar-
gentos, (na época não participavam Cb/Sd, hoje é livre), para praticar 

ORIENTAÇÃO.
Em 1996 quando estava na ESA, (Escola de Sargento das Armas) 

em Três Corações-MG, por ter conseguido ser aprovado no concurso 
do ano anterior, fui chamado a praticar o esporte ORIENTAÇÃO, através 
do COESA, (Clube de Orientação da ESA), onde tive vários desafios.

Lembro de um que cheguei ao local do evento, por volta de meio 
dia, (ainda antes do almoço), e fui realizar o percurso que era muito 
desafiador, levando 3h e 34 min para completar o mesmo, e para mi-
nha surpresa, ao verificar o resultado, havia ficado em 3° lugar. Foi 
um dos momentos onde descobri que tinha um pouco do dom para 
praticar o esporte.

No ano seguinte já formado, retornei a Santa Rosa, ao 19 RC Mec, 
e ingressei na equipe do Regimento, (aquela que saía de viatura para 
praticar ORIENTAÇÃO), e já no primeiro ano consegui um 3° lugar na 
competição da 1º Brigada C MEC, sediada em Santiago RS.

Quando você descobriu que esse esporte poderia te levar por vá-
rios países pra competir?

Posso dizer que, foi no final dos anos 90, quando comecei, (come-
çamos nós militares, familiares e civis) a participar de eventos estadu-
ais e nacionais na modalidade ORIENTAÇÃO, sempre obtendo resulta-
dos expressivos, nas diversas categorias.

Mas despertou mesmo em 2000, ano que surgiu a grande oportu-

nidade. Fui convocado para a CDE (Comissão de Desportos do Exérci-
to), graças ao colega Ex Sgt e hoje Policial Federal e o dos tintegrantes 
da equipe de orientação do 19 RC Mec daqueles anos. Inicialmente 
ele foi relacionado para participar da equipe da CDE, e, por motivo de 
que, na época estar me destacando nas competições regionais me 
indicou, por ter percebido que poderia bem representar o EXÉRCITO 
no Campeonato das Forças Armadas. Não decepcionei àqueles que 
confiaram em mim, alcançando 5°/21° lugar no Campeonato Brasi-
leiro de Orientação das Forças Armadas (CAMORFA), disputado entre 
MARINHA, EXÉRCITO e FORÇA AÉREA, o que me rendeu os créditos de 
participar de uma nova seletiva, dos 10 primeiros colocados para 7 
vagas na equipe militar do Brasil daquele ano, que participariam do 
Campeonato Mundial Militar na Noruega.

Por ser ainda novato na modalidade e competições de alto nível, 
acabei não tendo êxito na seletiva, ficando em 8° lugar, fato determi-
nante para  imediatamente iniciar os treinos técnicos e físicos, para 
não desperdiçar novas oportunidades que surgissem nos anos vindou-
ros.

Quantos países e quais países vc foi competir?
Entre competições e treinos ao todo foram 19, abaixo citados:
2000 - Uruguai,
2001 e 2013 – Portugal,
2002 - Austria,
2003 e 2008 - Lituânia,
2003 - República Tcheca (treinos),
2004 - Holanda e Bélgica (treinos),
2005 – Finlândia,
2007 – Croácia,
2012 – Dinamarca,
2013 – Suécia,
2014 – Equador (como organizador).
Em meio as viagens, treinos e competições também tive a oportu-

nidade de conhecer um pouco de outros países como Alemanha, Fran-
ça, Espanha, Panamá, Bolívia, Paraguai e Peru.

Foi fácil entrar nesse esporte que muitas pessoas não conhecem?
Todo esporte exige um certo grau de querência (querer) do indiví-

duo, assim como em qualquer atividade. Não existe esporte que, se a 
pessoa tiver força de vontade, não possa praticar. Como falei no início, 
a vontade até existia antes, mas a oportunidade não tinha aparecido.

ORIENTAÇÃO por ser um esporte praticado em meio a ambientes 
naturais, muitos não procuram conhecê-lo e praticá-lo, mesmo porque 
ele (Esporte Orientação), exige uma certa logística preparatória dife-
renciada, exigindo de um organizador ou treinador um conhecimento 
técnico mínimo para não causar dissabores aos praticantes que quei-
ram pratiá-lo. Fato este, que até hoje ainda está se confundindo em 
meio a alguns que tentam conseguir adeptos e difundi-lo.

Mas, afirmo que o esporte evoluiu bastante a nível nacional nos 
últimos anos, apesar de que regionalmente houve uma queda signifi-
cativa neste mesmo período.

Esta diminuição, acredito que deva ser por questões financeiras e 

mudanças de hábitos regionais.
Todo o país está passando por mudanças, e em virtude do esporte 

exigir um certo investimento financeiro com: vontade própria, desloca-
mentos, inscrição, estadia e a própria logística da prova, houve essa 
diminuição, (Esporte não é despesa é INVESTIMENTO), e também por-
que a sociedade exige cada vez mais um retorno imediato, fato que na 
orientação não é fácil, sem muito treino e experiência.

Uma competição inesquecível pra você ?
Para falar a verdade, todas são, mas posso citar algumas, que re-

almente foram:
- Campeonato Mundial militar de 2001, a primeira viagem Interna-

cional para Portugal;
- Mundial Militar da Finlândia 2004, ficando entre 30 melhores;
- JUKOLA Relay 2004 (revezamento) na Finlândia, onde participa-

ram mais de 1500 equipes masculinas de 7 atletas cada e mais de 
500 equipes femininas com 4 atletas cada. Mais ou menos 12.000 
mil atletas.

- POM (Portugal O’meeting), NAOM (Norte Alentejando Meeting) e 
MOC ( Meeting de Orientação do Centro) 2013, ficando no alto do pó-
dio nas 2 primeiras;

- Conquista do Tri Sul-Americano em 2007, em Santa Cruz do Sul-
-RS, além das conquistas de campeonatos nacionais, estaduais e re-
gionais, militares e civis; e por fim

- Participar como organizador/mapeador do campeonato Mundial 
de Cadetes no Equador em 2014 e organizador do Mundial Militar do 
Brasil 2016.

O que faltou na sua carreira como ATLETA?
Pergunta bem complicada, mas se pudesse e estivesse com a for-

ma física da época, gostaria de realizar aquela primeira seletiva, que 
me tirou a oportunidade de conhecer a Noruega, país que também é 
sonho de todo orientista conhecer, devido ao alto grau de dificuldade 
técnica dos seus terrenos e também ser um dos pioneiros na modali-
dade, como a Suécia. Mas nada que ainda, não seja possível aconte-
cer, conhecer a Noruega.

Mas o que falta realmente é que ainda estar por vir? Voce teve 
alguma inspiração no esporte?

A inspiração veio desde muito jovem, morava no interior do muni-
cípio de Humaitá-RS, e ser de família humilde (não pobre), faltava di-
nheiro mas nunca faltou e nunca faltará alegria, felicidade, bom humor 
e principalmente vontade de querer algo que seja desafiador. Apesar 
das dificuldades que passávamos, sempre tive essa vontade de com-
petir. Qualquer tipo de esporte me diverte, já  tentei futevôlei, hoje, 
por exemplo, cito bocha… me diverte....rsrsrsrsr…. Sempre gostei de 
praticar esportes, sem necessariamente pensar em competir, mas sim 
para tirar o corpo e mente da inércia, como falamos na caserna, “não 
entre no casulo”, pois para sair demora um certo tempo, o que pode 
ser prejudicial para sua própria saúde. Sair do sedentarismo, é o que 
falta para muitos, nos dias atuais, devido ao alto número de oportuni-
dades que nos oferecem através das mídias.

Fale sobre as competições que participou. Como é o sentimento 
em representar o Brasil nas competições internacionais?

Sempre é interessante falar sobre competições, apesar de que, 
no último ano participei somente da Copa Sul em Irani-SC e da or-

ganização do CAMORFA em Guarapuava-PR, mas em anos anteriores 
sempre participei dos campeonatos nacionais, regionais, estaduais e 
municipais.

Participei de eventos de ORIENTAÇÃO nos estados de Alagoas, 
Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Ja-
neiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São 
Paulo. Seria até mais fácil citar os que faltaram….rsrsrsrsr

Falando em representar o Brasil, sempre foi e será mais forte do 
que qualquer outro tipo de representação, porque antes dos interes-
ses de qualquer entidade, eclode o DEVER de honrar a bandeira e a 
nação, e ao vê-la ( a bandeira), em meio a outras, e saber que é você 
que está ali para bem representá-la não tem preço. Os valores que 
nela estão representados vão além dos resultados, e quando isto é de 
sua responsabilidade você sempre se cobra um pouco mais. BRASIL 
ACIMA DE TUDO.

Qual a mensagem que você deixa para quem gostaria de praticar 
orientação?

Vou repetir o que já coloquei no início, em primeiro lugar, para pra-
ticar qualquer atividade física, modalidade esportiva, por menor que 
seja seu dom natural, é ter querência vontade ou desejo de praticar e 
aprender. Esporte não tem idade, precisa de corpo e mente, indepen-
dentemente da sanidade, digo dessa forma porque, através do espor-
te, podemos deixar mente e corpo sadios.

Temos que nos lembrar que para praticar orientação é fácil, e to-
dos nós já o fazemos desde quando nos acordamos. Por exemplo, para 
ir ao banheiro da própria casa, temos que nos orientar, e assim funcio-
na o esporte. Para se locomover em locais alheios a nosso conheci-
mento, temos que treinar a mente  para escolher os caminhos, menos 
desagradáveis e mais vantajosos, sem necessariamente prejudicar a 
outrem. De certa forma isso pode servir para ser usado para enfrentar 
os desafios cotidianos.

Atualmente o que você faz, largou o esporte ou ainda pratica?
Momentaneamente estou afastado, mas pretendo voltar a praticar 

ainda neste ano. Para mim a maior dificuldade é de ter me afastado, 
sem motivo especial, simplesmente queria dar um tempo, mas em 
março de 2020 voltarei a participar de competições, e se voltar a trei-
nar como fazia outrora posso até voltar a competir em bom nível, mas 
sem a cobrança de outros tempos.

O esporte que você fez te deu algum aprendizado na sua vida pes-
soal?

O esporte sempre nos ensina alguma coisa, mas o principal para 
mim foi a de que não devemos esperar nada cair do céu ou que al-

guém faça as coisas para nós. Devemos estar atentos e preparados, 
para quando surgir a oportunidade, saber aproveitá-las da forma que 
mais nos deixe feliz e realizado.  O que mais me deixa feliz e re-
alizado, foram as pessoas maravilhosas que conheci e as amizades 
(famílias) que construí dentro do esporte.

Agradeço a minha família, especialmente minha esposa Elisete, ao 
Exército Brasileiro, a Confederação Brasileira de Orientação e aos ami-
gos pioneiros do 19° RC MEC e orientistas do gigante BRASIL que me 
incentivaram e me ensinaram, sempre torceram e apoiaram a todos os 
orientistas. Sozinhos não somos ninguém. Tudo, somente foi possível 
graças a VOCÊS.
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Nome: Egon Mittelstadt
Esporte: Taekwondo
Cidade Natal: Santa Rosa RS
Idade: 56 anos
Estado civil: Casado
Formação acadêmica: Formado em Educa-
ção Física em 2010 pela Unijuí Campus San-
ta Rosa.
Você tem filhos? Sim, tenho um casal de fi-
lhos, de outros relacionamentos.

Sempre fui uma criança muito ativa,adorava brincadeiras ligadas 
a atividades que tivesse muita ação.

Meu primeiro campeonato foi aos 12 anos na categoria mirim em 
salto em altura, competição esta pela USES representando a Escola 
da Paz, me consagrei campeão.

Aos 15 anos comecei  a participar de rústicas.Em 1978 me trans-
feri para a Escola Cenecista Dr. João Dahne, competindo por esta 
escola, destacando me corridas de fundo. Sendo campeão nos 800 
mts e 5000 mts e me consagrei campeão por equipe no ciclismo, 
prova esta incluída na USES.

Aos 19 anos entrei para o Exército onde permaneci por três anos 
e fazia parte da equipe de rústica.

Meu primeiro contato com as Artes Marciais  foi aos 16 anos, 
com o Prof. Nerci de Oliveira, no Centro Social Urbano em Cruzeiro. 
Tive uma passagem curta de três meses, por motivos de doença o 
professor parou de ministrar as aulas.

Após minha saída do exercito, estava caminhando pelo centro 
da cidade, escutei gritos vindo de um prédio, me aproximei vi que 
se tratava de uma academia de Karatê. Conversei com o professor 
Luis Marafiga, isso em 1985, comecei a treinar e permaneci por três 
anos, meu colega da época era Setembrino Guimarães que a convi-
te do Grao Mestre Te Bo Lee ( presidente da Federação Gaúcha de 
Taekwondo ), começou a treinar em Porto Alegre. Após se formar pro-

HISTÓRIA DE UM ATLETA:
EX ATLETA DE TAEKWONDO

fessor Setembrino retorna a Santa Rosa, ministrando aulas na Aca-
demia Corpus onde passei a ser aluno do hoje Mestre Setembrino.

Meu início no Taekwondo foi no dia 05/02/1990 formando 
me faixa preta em 23/03/1992 na sede da Federação Gaúcha de 
Taekwondo em Porto Alegre.

Desde este momento fiz parte da Confederação  Brasileira de 
Taekwondo e Federação Mundial esta localizada em SEUL na Correia 
do Sul.

Em 1995 apos inúmeras competições regionais e estaduais par-
ticipei do 1º Campeonato Brasileiro Master (acima de 30 anos), fiquei 
vice campeão em São Paulo.

Desta data até 2007 ganhei  7 Campeonatos brasileiros, ficando 
duas vezes em 3º lugar, 3x Open Brasileiro, 4x Copa do Brasil, 3x 
Campeonatos internacionais. Em 2008 fui para Alemanha fazer Inter-
câmbio Universitário. Em 2009 foi meu último ano ministrando aulas 
de Taekwondo, pois além de ensinar, treinava  com meus alunos, por 
conta disso tive muitas lesões e não pude dar continuidade a esta 
que era minha realização. Em 2010 me formei em Educação Física 
e já com um planejamento de um ano fiz uma viagem de bicicleta 
de Santa Rosa a Salvador na Bahia num percurso de 4000 km em 
40 dias. Em 2011 graças aos patrocínios terem aumentado fiz outra 
viagem de Santa Rosa (RS) a Natal (RN) percurso de 5500 km per-
corridos em 43 dias.

Qual sua ocupação no momento? Atualmente trabalho com ar-
bitragens de jogos. Se hoje você estivesse na melhor forma física 
você iria pras Olimpíadas? Gostaria de ter ido sim, mas a federação 
de Taekwondo não permitia ir acima dos 30 anos. Inclusive teve uma 
Olimpíada Universitária eu estava pronto claro, porém  a federação 
me falou que não poderia devido a idade, seria um sonho sim, mas 
paciência, vida que segue. Como era o patrocínio pra você poder via-
jar? Para mim pelo menos não tive do que reclamar, sempre quando 
eu ia atrás dos patrocínios eu conseguia.Nunca me deixaram na mão 
pois os resultados estavam aparecendo nas competições que eu par-
ticipava, claro que não era tudo aquilo que eu queria, mas conse-
guia ir com esforço e economizando o máximo.  Faltou alguma coisa 
na sua carreira de atleta de alta performance? Fiz tudo no espor-
te, consegui mais do que imaginava, todos temos limitações físicas 
mas sempre fui além do esperado consegui competir de igual com 
atletas de 20 anos, mesmo eu já passando dos 40 anos. Comecei a 
ter várias lesões, parei com o treinamento de alta performance e as 
competições.

 
O que você trouxe da vida de atleta para a vida pessoal?
A vida de atleta me trouxe humildade pois sempre vai ter alguém 

melhor que você, nem que seja naquele momento em que você é o 
melhor. Nas competições existem regras que devemos cumprir,pois 
na vida e na sociedade também existem regras inseridas uma na 
outra.

 
Como foi depois que você parou de dar aula e lutar, o que você 

fez pra ocupar o seu tempo que você passava dentro da academia?
Depois que eu parei de dar aula e competir dei um tempo pra 

mim pro meu corpo e pra minha
mente , mas não consegui e já coloquei um projeto totalmente 

diferente do que já tinha feito, como coloquei anteriormente.

Para terminar, você tem alguns planos para o futuro?
Tenho sim, um projeto,um sonho,de ir do Oiapoque ao Chuí de 

bicicleta,mas desta vez com carro de apoio,fazer os 6000 km em 30 
dias. 

O projeto mais desafiador  creio que sera na política,pois me filiei 
em um partido no qual concorrerei a Vereador em nosso município
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Nome: Leandro Rauzer
Cidade: São Miguel das Missões - RS
Profissão: Autônomo

Muito provavelmente voltarei neste assunto em outras oportunidades. No fundo, esse texto simples 
está mais voltado aos que ainda não descobriram a bicicleta, pois ela sempre me trouxe alegrias ao longo 
da vida. Quando a observo em momentos de pura reflexão, vejo-a frágil, porém brava! Esse pequeno veícu-
lo é, para mim, uma máquina em muitas. É meu melhor amuleto, minha melhor máquina para ginástica, 
meu tele transporte para alegria, minha companheira de bate-papo, meu brinquedo de criança, meu jogo 
de quebra-cabeça predileto! Tem pontos negativos? Tem. É facilmente alvo de ladrões, não tem capacidade 
para muita carga, não é muito fácil pedalar no período de chuva, é muito lenta (e pra que pressa?), alguns 

acham que é um veículo perigoso, outros acham 
que é coisa de maluco...

Bom, mas ela tem vantagens que superam, 
e em muito, tudo isso. Bicicleta não passa pelos 
constrangimentos de engarrafamentos, conse-
gue se enfiar por lugares aonde carros e motos 
nem se atrevem, é econômica, não polui o meio 
ambiente, ajuda a manter a saúde. Mas tudo isso 
ainda não representa o principal. Ela me aproxi-
ma do mundo, das pessoas, da natureza e, por 
que não dizer, de mim mesmo! Os diversos es-
pectros da sociedade são bem mais perceptíveis 
quando estou pedalando, as diferenças de um 
local para outro são mais bem observadas em 
suas variadas nuances e tudo se vê com mais 
detalhes. O uso da bicicleta não me diferencia de 
outras pessoas, mas me assemelha com as mais 
simples e mais valorosas em seu real sentido. A 
liberdade quando pedalo é meu maior tributo, 
meu grande troféu e meu melhor pódio. Quando 
recebo convites para participar de grupos de ci-
clistas, quase nunca isso me seduz! De certa for-

ma, isso me tira um pouco o sentido de minha relação com a bike. Na maior parte pedalo sozinho ou com, 
no máximo, dois ou três amigos. Muitos grupinhos de ciclistas se reúnem para harmonia, um bom papo 
e diversão. Outros, porém, põem um sentido competitivo no passeio. E aí não faz parte do meu objetivo. 
Quando estou só, consigo sentir mais a pedalada, se é que me entendem! Embora, vez por outra, é muito 
interessante participar de pedaladas em grupos! Sempre aprendemos no conjunto com outras pessoas e 
nos variados comportamentos humanos também. O que diferencia pedalar uma bicicleta e dirigir um carro 
é o cérebro. No carro estou sempre preocupado nos problemas da própria vida com seus boletos bancá-
rios, com as decisões a tomar no trabalho ou com a organização do lar... Pedalando, por incrível que pare-
ça, isso não passa pela cabeça! O mundo vira uma poesia de passado, presente e futuro. Não me passa 
medo de cair, machucar-se ou morrer. O que me passa é que estou a viver! Se algo quebrar ou pneu furar, 
a paciência sem estresse há de me encontrar sempre. Hoje sei que a bicicleta é parte de mim. Em alguns 
momentos da vida nos distanciamos um pouco pelas atividades do trabalho ou por algumas situações de 
saúde, mas sempre nos reencontramos em seguida com grande alegria. É uma maravilha pedalar!

Nome: Eleane Thome
Cidade: Chapecó-SC
Profissão: Professora de Educação Física

Comecei a pedalar porque sempre gos-
tei de esporte. Também porque já não po-
dia mais praticar meu esporte favorito (cor-
rida de rua) pois tive uma lesão no quadril. 

A princípio pensei que seria mais um 
esporte, mas logo percebi que a sensação 
de uma descida forte ou de uma subida ín-
greme, das trilhas, do barro, é algo viciante! 
E decidi focar na competição novamente. 
Estreei em março de 2019 na 1ª etapa da 
Copa Soul, onde fiquei vice-campeã. Logo 
em seguida veio a prova mais linda e desa-
fiante que já fiz: a Serra do Rio do Rastro, na 
qual fiquei campeã na minha categoria sub 

30 e vice-campeã geral do Mountain bike 
feminino. Foi uma alegria imensa pra mim 
e uma surpresa ao mesmo tempo, pois 
eu não imaginava que ia ganhar a prova, 
pois havia iniciado a tão pouco tempo no 
mountain bike. Depois disso vieram muitas 
outras provas, cada uma com característi-
cas e desafios diferentes. As que mais me 
destaquei e obtive bons resultados foram 
as do campeonato Norte Alto Uruguai no 
Rio Grande do Sul, no qual após 8 provas 
no decorrer do ano, fiquei campeã da elite 
feminino no campeonato. Para 2020 tere-
mos novos desafios pela frente, então bora 
baixar a cabeça e focar nos treinos, porque 
o grande atleta não é aquele que ganha ou 
perde. O grande atleta é aquele que se le-
vanta toda vez que cai!

Nome: Mara Mayer
Cidade: Santa Rosa - RS
Profissão: Do lar

Comecei a pedalar por-
que aqui em Santa Rosa 
não tinha piscina adequada 
pra praticar natação, então 
tinha que procurar outro es-
porte que me identificasse 
então pensei e fui analisan-
do o que seria bom pra mim 
e resolvi pedalar e tive uma 
grande surpressa me dei por 
conta que pedalar seria ma-
ravilhoso também e a cada 
dia fico surpreendida escolhi 
o esporte certo, pedalar é 
meu estilo de vida! Uso a bi-
cicleta como meio de trans-
porte e como uma forma de 
lazer. Amo pedalar porque 
ajuda minha saúde, trabalha 
minha tolerância, tras-me li-
berdade, amizades e, acima 
de tudo, faz-me feliz.
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BICICLETA: A COMPANHIA 
DE TODOS OS DIAS

A bicicleta se tornou companheira de muitas pessoas nos dias 
de hoje, além de servir como transporte seguro e barato ela tam-
bém é usada como modalidade esportiva e de lazer.

No mercado hoje existem inúmeras marcas e modelos à venda. 
Cada uma delas com especificações que se adaptam a cada pes-
soa de acordo com seu objetivo. 

O que mais estimula a demanda na compra de bicicletas são 
os inúmeros benefícios que a pedalada proporciona, entre eles a 
saúde física e mental, aumento da capacidade pulmonar, controle 
de peso, aumento da serotonina, baixa do colesterol, entre outros... 
Mas quem nunca sentiu o gostinho de liberdade com vento batendo 
no rosto durante um pedal?

É por esses motivos que a Bike Mania incentiva a vários anos 
a prática do ciclismo em Três de Maio e região, sempre atendendo 
com muito prazer a todos que passam no loja, mesmo que for só 
para uma rápida manutenção.

Esse entusiasmo todo virou um grupo, Equipe Bike Mania. No 
ano de 2016 contava apenas com o atleta Alex Scharb e juntos for-
mam hoje um time de 28 ciclistas que competem em todas as eta-
pas da região e do estado.  

“Eu sempre gostei muito da pratica de esportes, fazia corrida 
de rua e academia quando pedalei pela primeira vez. Foi uma coisa 
bem inusitada porque achava estranho as pessoa saírem para o in-
terior pedalar em pleno sábado a tarde ou domingo de manhã. Para 
meu espanto depois de dois finais de 
semana já troquei a bicicleta e come-
cei a ir um pouquinho mais longe cada 
a cada pedal.  Depois disso reunimos um 
grupo de amigas e a cada encontro um 
novo caminho, uma nova 
história pra contar. 
Em 2017 partici-
pei do primei-
ro desafio de 
MTB e gostei 
muito. Quan-
do entrei pra 
Equipe Bike 
Mania era-
mos poucos 
ainda, mas os 
domingos pas-
saram a ser muito 
divertidos, não exis-

tia aquela cobrança de ser melhor que ninguém, como é até hoje. 
Cada um respeita o potencial e o objetivo de cada integrante. Fiz 
amigos que jamais pensaria em conhecer, lugares que nunca tinha 
passado, companheirismo de pessoas estranhas que viraram gran-
des amizades. Em 2019 aliei a prática de Yôga aos pedais e já não 
sinto mais desconforto mesmo em pedais de longas distâncias. O 
bem estar físico e mental que sentimos após um simples passeio 
de bicicleta e indescritível, é um vício bom que pra mim, veio pra 
ficar”.

Minha bicicleta e tão especial que eu uso ela todos os dias pra 
ir pro trabalho pra mim ir à escola e no fim de semana ainda vou 
competir com ela, a tudo bem não e’ aquela bicicleta dos sonhos 
mas faço tudo o que eu quero, as vezes vou até namorar com ela e’ 
uma multifuncional kkkkkk.

Minha bicicleta poderia ter aquela cor poderia ser bem leve po-
deria ter aquele freio não tem tudo isso, tenho orgulho muito dessa 
bicicleta que eu tenho pois eu faço quase tudo com ela, você que 
tem uma bicicleta tenha orgulho dessa, que você  tem pois muitas 
pessoas que não tem uma pra fazer tudo isso que você faz, vamos 
à luta uma bicicleta pode mudar a sua vida profissional e pessoal 
sim pois somos seres humanos podemos errar e acertar pode-
mos ser rápido ou devagar em cima de uma bicicleta podemos 

ser gordo ou magro preto ou branco e 
daí podemos ser tudo isso em cima de 
uma bicicleta, somos seres humanos 
que gostamos de pedalar sair por ai 
pegar um ar, conhecer lugares diferen-
te fazer amigos que jamais imagináva-
mos em conhecer sim e’ isso que eu 

quero com a minha bicicleta 
fazer tudo isso pois so-

mos livres pra peda-
lar todos os dias 

qualquer hora 
disponível ser 
um aventureiro 
ser apenas um 
ciclista ou ser 
um atleta ama-
dor ou profis-
sional em cima 

de uma bicicleta, 
sim isso e’ a minha 

bicicleta.



A cada quilômetro vencido, uma nova vitória é con-
quistada. O desafio e a realização pessoal acompanham 
diariamente os corredores. Faça chuva ou sol, com o tê-
nis no pé, um novo objetivo é alcançado todos os dias.

Foi assim que surgiu o projeto em 2019, com o obje-
tivo de oportunizar atletas que se destacavam na região, 
que não tinham apoio, estrutura e condições de ir até as 
competições. Registrando ou marcando tempo e marcas.

Os responsáveis por liderarem essa geração de atle-
tas muito promissores do Noroeste do RS e levá-los ao 
crescimento esportivo são Dalvane dos Santos, 35 anos, 
sendo que possui mais de 20 anos de experiência dentro 
do atletismo brasileiro, passou por clubes da capital gaú-
cha, temporadas em São Paulo, treinando com os me-
lhores do Brasil, observando os melhores clubes e Ethor 
Martins, 49 anos, a vários anos entusiasta do atletismo, 
ambos, discutindo a falta de investimento que acontece 
no atletismo regional, resolveram unir esforços e fundar 
a NOROESTE RUNNERS.  Se juntaram a eles a SOGI (So-
ciedade Ginástica de Ijuí) e as comunidades de Ijuí RS e 
de munícipios vizinhos se juntaram a idéia e foi fundada 
a equipe, hoje a NOROESTE RUNNERS já tem registro na 
CBAT (Confederação Brasileira de Atletismo) e também 
no COMDICA de Ijuí RS.

Dessa forma, tentando proporcionar para atletas da 
região com alto rendimento ou com potencial acima da 
média, a NOROESTE RUNNERS dá suporte e ajuda técni-
ca para permanecer na corrida e almejar títulos a estes 
atletas. Despertou-se o sonho de formar a equipe, em 
prol de direcionar atletas com potencial e trabalhar as 
equipes de base de Ijuí e Horizontina, atualmente abran-
ge também os municípios de Santiago, Guarani das Mis-
sões, Santo Ângelo, Cerro Largo e Bozzano.

No ano de 2019 a equipe obteve resultados expressi-
vos, de medalhistas em campeonatos gaúchos, ranque-
ados entre os melhores do Brasil, nas corridas de rua 
estamos em um crescente domínio dos pódios da região 
noroeste. Hoje o Associação Noroeste Runners conta 
com 20 integrantes, atletas grande potencial e corredo-
res que buscam melhorar qualidade de vida.

No mês de março, iniciaremos o projeto social Escola 
de Atletismo em Ijuí, em busca de novos talentos e inte-
gração social, nosso objetivo é introduzir o esporte na so-
ciedade melhorando a qualidade de vida, será um projeto 
sociocultural de múltiplas possibilidades, trabalhando no 
processo formativo do adolescentes e jovens, auxiliando 
as crianças e adolescentes na conscientização do espor-
te como uma ferramenta transformadora para sociedade 
através do atletismo.

Contudo hoje a NOROESTE RUNNER-SOGI proporcio-
na aos atletas competirem provas de alto nível, a nível na-
cional, estadual e regional. Associação que está apenas 
com 10 meses de fundação e já conta com o apoio de 
treinadores de atletismo, médico, dentista, nutricionista, 
psicólogo além de todo material necessário para treina-
mento esportivo.

A NOROESTE RUNNERS quer proteger os talentos re-
gionais no atletismo, dando a estes condições de treino 
e de crescimento intelectual. Nosso lema: “ treino difícil, 
prova fácil”.
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Olá, eu sou Patrícia Dallastra, Nutricionista especialista em Nutri-
ção esportiva e Ciclista por amor. Venho compartilhar com vocês al-
gumas dicas baseadas no meu conhecimento e experiência, as quais 
acredito serem básicas e simples de seguir para quem pratica este 
esporte, assim como eu.

Começo este artigo fazendo uma pergunta a você, caro leitor: 
Você se considera um atleta?

“Atleta é o indivíduo que pratica exercício físico intenso, objeti-
vando maior disposição, resistência e confiança em si mesmo, com a 
finalidade de obter êxito em competições esportivas.”

Eu não sou uma “atleta”, porém busco sempre dar meu melhor 
nos treinos, competições que participo. Busco também, através des-
te esporte, melhorias para minha saúde física e mental (acredito que 
o pedal nos proporciona esse bem estar). E pra isso, precisamos ter 
alguns cuidados básicos para seguirmos bem dispostos e confiantes 
durante os treinos e também após a realização deles, garantido força 
total para os próximos pedais.

Pega aí essas 3 dicas para melhorar ainda mais suas pedaladas.

1) Hidratação: o simples que funciona!
O corpo humano é composto 60% de água. É a água que controla 

a temperatura, transporta o nosso sangue e drena todas as toxinas. 
Por isso, procure estar sempre bem hidratado, principalmente no dia 
anterior a uma competição ou treino puxado. Se possível, inclua tam-
bém a ingestão de uma pequena quantidade de suco de frutas com 
um pouco de sal. (Sugestão: Suco de laranja com uma pitada de sal). 
No dia do pedal, tenha à disposição uma bebida esportiva isotônica 
para obter a quantidade certa de carboidratos e sais minerais. Se ne-
cessário, opte por uma bebida que contenha magnésio, assim você 
evita câimbras. (Sugestão: Gatorade).

2) Use o carbogel na hora certa!
O gel de energia – ou gel de carboidrato – é um ótimo aliado 

no pedal. Porém, não é recomendável que seja ingerido no início 
de um treino ou competição. Importante salientar que o gel contém 
muito açúcar em sua composição. Desta forma, o nível de açúcar 
no sangue vai lá em cima e logo depois você sofrerá um bom efeito 
rebote com menos energia. É muito melhor para o corpo começar 
com algo mais fácil de digerir como uma banana ou uma barra de 
energia frutada. Os géis de energia são perfeitos para quando você 
está na metade do pedal ou antes de conferir aquele último gás. Ah! 
E ao longo da competição, procure alimentar-se mesmo quando não 

DICAS DE 
NUTRIÇÃO 
PARA 
CICLISTAS

estiver com fome. Afinal, seu corpo precisa de energia para continuar 
empurrando os pedais.

3) Não menospreze a recuperação!
É importante repor as energias logo após o treino ou competição. 

O melhor é fazer isso num intervalo de 20 a 30 minutos logo após 
o término do treino. Para uma recuperação ideal, é bom combinar 
carboidratos com proteína. Desta forma, a proteína é absorvida mais 
rapidamente pela musculatura. O corpo pode absorver um máximo 
de 30 gramas de proteína em 3 horas. Portanto, sugere-se a ingestão 
de um shake com 30 gramas de proteína Whey misturada a qualquer 
tipo de suco de frutas (Sugestão: Laranja ou Melancia). Para recar-
regar os carboidratos, a dica é a ingestão de macarrão integral com 
legumes ou batata doce. Escolha opções integrais, pois estas contém 
mais

vitaminas e antioxidantes. Por último, mas não menos importan-
te, não esqueça a necessidade da ingestão de gorduras boas. Aten-
ção! não estou falando de frituras, mas sim de alimentos como as 
nozes, o amendoim e o abacate, que são as melhores fontes.

Patrícia Dallastra
Nutricionista Esportiva
CRN/2 – 11988
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João Pedro de Mello, 57 anos, Professor Aposentado na  área 
metalmecânica, Horizontina -RS, com atuação 10 anos na empresa 
SLC e 26 anos Senai-RS, concomitante ao Colégio Frederico Jorge 
Logemann, conta a Revista Clic do Atleta um pouco de sua trajetória 
no esporte e como se tornou um apaixonado pelo ciclismo.

Sempre gostei de esporte praticava futsal (tempo que a bola era 
pesada), futebol sete, atleta de fins de semana. Em 2016 depois que 
parei de atuar efetivamente na educação comecei a praticar o ciclis-
mo no início com o incentivo de minha esposa Silvia (pois víamos 
bastante pessoas andando de bicicleta na cidade). Acho que como 

todos iniciaram no ciclismo com uma bicicleta básica, mas básica 
mesmo, capacete e luvas pedalando somente na cidade. 

Quando conseguimos (eu e a Silvia) pedalar em torno de 15km 
(sem empurrar a bike), fomos pedalar no interior, fazer os 15km, daí 
como se diz agora o “bixo” pegou, subidas descidas, pedras soltas. 
Como em Horizontina já tinha um grupo de ciclismo, Ciclistas HZ fo-
mos se integrando e hoje somos integrantes do mesmo, começamos 
a pedalar com mais frequência para ganhar força muscular, comecei 
a estudar sobre tipos de Bicicletas para MTB, os Grupos(correntes, 
coroa, cassete) câmbios, freios e quadro, então melhoramos as bi-
kes. 

Em 2017 foi realizado o 1º Desafio MTB em Horizontina organi-
zado pelas Ciclistas HZ, reunindo adeptos deste esporte, então em 
2018 comecei a participar dos desafios de MTB da região onde parti-
cipei sempre consegui pódio em minha categoria, participamos para 
ganhar experiência e aprendizado em organização nos seguintes de-
safios, Serra do Rio do Rastro, desafio dos Rochas em Pomerode SC, 
desafio Sul Bike Race dos Canyon em Cambará do sul, no meu ponto 
de vista o desafio dos Rochas e um dos mais organizados em todos 
os sentidos. 

Em nossa região também temos desafios muito bem organizado 
e com trajetos de nível excelente. 

Atualmente estou pedalando 5 dias por semana em média 3 ho-
ras/dia, recomendo sempre realizar os exames rotineiros para prati-
car a atividade física, ter orientação de um profissional da área para 
indicar a bike correta, realizar a regulagem da bike conforme sua 
estatura (bikefit), ter uma alimentação orientada e importante rea-
lizar reforço muscular. Praticar o Moutain Bike faz muito bem para 
a saúde. 
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PATINAÇÃO ARTÍSTICA: UM 
ESPORTE, UMA PAIXÃO!

Bem-vindos a coluna sobre a 
Patinação Artística na revista Clic 
do Atleta. 

Eu sou a professora Marilise 
Jaqueline Ribeiro, Graduada em 
Letras, Especialista em Alfabetiza-
ção e Letramento, Mestre em Edu-
cação com ênfase nos Estudos 
Culturais. Trarei a vocês, leitores, 
a cada edição, o brilho da Patina-
ção Artística na Região Noroeste 
do RS, simplesmente porque sou 
apaixonada por esta modalidade 
artística e esportiva! 

A Patinação surgiu a partir da necessidade de se atravessar lagos 
congelados no inverno Europeu. Então, tornou-se uma prática de lazer 
restrita apenas ao inverno, até que foram criados os patins de rodas. 
Assim aconteceu com o esporte, com competições que se restringiam 
a fazer desenhos no chão, até serem criados os primeiros saltos e cor-
rupios, que tão logo passaram para a técnica com rodas. A modalidade 
é considerada a mais espetacular forma de esporte sobre rodas, onde 
coordenação motora, postura, equilíbrio e capacidade de concentração 
são fortemente estimulados.

Com a divulgação e o crescimento do número de praticantes, surge 
a Federação de Patinagem, fundada no ano de 1970, que é regulada 
pelas federações estaduais, nacionalmente pela Confederação Brasi-
leira de Hóquei e Patinação e internacionalmente pela F.I.R.S. que con-
grega também as modalidades Hóquei sobre Rodas e Corridas.

No Brasil as competições estão divididas em classes e categorias 
que nivelam o esporte de acordo com o adiantamento técnico e 
idade do atleta. O virtuosismo de um patinador é identi-
ficado na velocidade e altura dos saltos, no controle 
e velocidade dos corrupios e na individualidade, 
dificuldade e segurança nos trabalhos de per-
nas. A Patinação Artística é julgada em duas 
exigências, onde cada juiz atribuí duas 
notas (zero à dez) para Mérito Técnico e 
Impressão Artística. 

A Patinação no geral subdivide-se 
em Patinação Competição, Patinação 
no Gelo, Patinação Artística, Patinação 
On-line, Hóquei sobre Patins e Patina-
ção Recreativa. As modalidades, no 
qual subdividem a Patinação Compe-
tição são Figuras Obrigatórias, Dança, 
Livre Individual, Free dance, quartetos, 
Duos, Grupos de Show, Duplas Livre e Gru-
pos de Precisão.

A Patinação Artística tem como principal ob-
jetivo, espetáculos envolvendo coreografias através 
de movimentos expressivos sobre rodas, com temas mu-
sicais variados. Estes são desenvolvidos pelos patinadores, os 
quais possuem figurinos com muito brilho e criatividade.

Santa Rosa possui tradição em patinação artística, e dessa forma, 
não há como falar sobre a modalidade sem mencionar a Academia 
Trans-Nação Patinação Artística que há 27 anos difunde a patinação 
no cenário regional, estadual, brasileiro e internacional.

Há 45 anos, precisamente em 1975, começava em Santa Rosa a 
trajetória da patinação tendo como primeiro professor o Sr. 

Samburgo que demonstrando dinamismo e experiência, iniciou um 
trabalho que marcou época. O tempo passou e um grupo de pais e 
alunos, abnegados por este esporte, fundaram em 1988 a Associação 
de Patinagem Chuva de Estrelas com a finalidade de manter a união 

e o crescimento do grupo. Durante a sua trajetória este grupo realizou 
várias apresentações em diversas cidades do Brasil.

Com a saída do professor Inácio Braum no ano de 1990, a Associa-
ção contratou como coordenadora a Professora Neiva Kerber Saram, 
Everton Dorneles, Scheila Antunes e Michele Flores como monitores 
para ministrar aulas de patinação aos atletas. Neste mesmo ano foi 
fundada a Escola Roller Braum do antigo professor da Associação Chu-
va de Estrelas. Pela primeira vez em Santa Rosa a Patinação passou 
a ter duas escolas. Alguns atletas escolheram a Associação Chuva de 
Estrelas, outros a Escola Roller Braum. A Escola Roller Braum encerrou 
suas atividades em 1996, e a Associação Chuva de Estrelas um ano 
depois.

No ano de 1993 o patinador Alberi Flores Júnior passou a ministrar 
aulas de patinação artística em Cerro Largo, Independência e Giruá. 
Como encerramento de final de ano, aconteceu um belíssimo show 
com as três escolinhas na cidade de Giruá. Neste período os irmãos 
Marco Flores, Vanessa Flores e Michele Flores participavam das aulas 
e espetáculos da Associação Chuva de Estrelas, sendo que eram pati-
nadores destaques da mesma.

Como ponto culminante nesta trajetória histórica, no ano de 1995 
os irmãos Flores, deixaram a Associação Chuva de Estrelas, para fun-
darem a sua própria academia, a qual foi presenteada com o nome 
de Trans (grande) Nação (grupo de pessoas). As aulas aconteciam em 
pavilhões alugados, e no ano de 1997 a Academia Trans-Nação inaugu-
rou a pista própria de Patinação na cidade de Santa Rosa. No período 
de um ano, a academia contava com mais de 80 alunos e participou 
do Campeonato Brasileiro de Patinação Artística realizado na cidade de 
Blumenau conquistando vários títulos.

Por contenção de despesas, a academia tornou a ministrar aulas 
no do Parque de Exposições, em um pavilhão especial, destinado 

somente a Patinação. No ano de 1998 a mesma assinou 
um contrato interno com a Prefeitura Municipal de 

Santa Rosa, com objetivo de ministrar aulas para 
a Escolinha Municipal de Patinação, com os 

patins cedidos aos alunos e as aulas gra-
tuitas. 

Como calendário anual, chegou-se a 
desenvolver três espetáculos mensais 
em diferentes cidades do Noroeste do 
estado e países do MERCOSUL, rece-
bendo o título de maior e melhor es-
petáculo sobre Rodas do Noroeste do 
Estado.

Atualmente a Academia Trans-Na-
ção, conta com o atendimento especia-

lizado da Professora de Educação Física 
e Diretora Técnica Michele Flores – CREF-

016783-G/RS, Técnica Confederada Nível I e 
Coreógrafa Vanessa Flores, Produtor de espetá-

culos Marco Flores, e uma equipe técnica de moni-
toras especializadas e em constante aperfeiçoamento a 

nível nacional e internacional.
A Trans-Nação traz até os dias de hoje, a belíssima arte sobre rodas 

que é tão apreciada por todos. Com garra, determinação, coragem e 
acima de tudo uma verdadeira PAIXÃO por este esporte que é a Patina-
ção, a academia é o resultado da consolidação de um trabalho desen-
volvido com credibilidade e muito amor.  

Atualmente a academia conta com mais de 200 alunos, a partir 
de 4 anos e sem limite de idade para adultos. As aulas acontecem em 
Santa Rosa, nos ginásios Da Paz, Dom Bosco e Associação da Beatriz 
e Oliveira, nas cidades de Giruá, Santo Cristo e Três de Maio, trazendo 
a comodidade as famílias que possuem seus filhos e filhas estudando 
nestas instituições educacionais.
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