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Mente em equilíbrio deve acompanhar
corpo saudável

TT
uma vida saudável vai além de uma boa

alimentação e da prática regular de alguma
atividade física. Mais do que ter uma bela estampa, é
preciso manter todos os aspectos do corpo (afetivo,
cognitivo, psicossocial e motor) funcionando bem.
É o que afirma o servidor Walace Alves Sales, do

preparador físico da seleção mineira de futsal. "Já
está comprovado que o ser humano que faz ativida-
de física tem uma vida muito melhor", declara.
Acompanhamento profissional - Qualquer
atividade deve ser realizada com moderação, além
de ser acompanhada por um médico, a fim de que

Cerimonial da Assembléia, que é técnico da sele-	não haja complicações futuras, aconselha Laviola.
ção brasileira de futsal de portadores de deficiên- "Com acompanhamento médico, a pessoa terá a
cia visual	 certeza de que o esporte lhe trará benefícios", garan-

A importância do esporte para uma vida saudá- te. O ideal é a prática de exercícios pelo menos três
vel é ressaltada também pelo servidor Dalson La'iola,	vezes por semana.

Woloce Soles (Primeiro à
esquerda em pé) com a
turma que conquistou o
campeonato internacional
de futsal de portadores de
deficiência visual

Servidores se destacam no esporte
	JJÀIace Sales trouxe para o Brasil, recente-	na Coréia. Professor de Educação Física no ColégioIU mente, o troféu de bicampeão do cam- Santo Agostinho e movido por um desafio da época

	

peonato internacional de futsal de portadores de	de universidade, Vlace confessa ter se apaixonado

	

defldênda'isual. As provas aconteceram na Espanha,	pelo trabalho realizado com portadores de defidên-

	

e os 12 atletas e o técnico, depois do sucesso,	cia— algo inédito em Minas Gerais.
aguardam a realização do prámo evento, em 2002, Aatuação como técnico da seleção mineira teve

início em 1985, acrescenta Walace Sales. A partir
daí, o grupo foi cinco vezes campeão. O úitsal foi o
primeiro esporte; depoisvieram o atletismo, a nata-
ção e as artes marciais. Hoje, segundo o servidor, já
está estruturada a Associação dos Portadores de De-
ficiências Visuais de Belo Horizonte (Mevibel), com
vários técnicos para cada modalidade esportiva.

O ftitsal também cativou o servidor Dalson
Laviola, que, além do trabalho na Coordenação de
Orientação e Segurança, atua como preparador fí4
co da seleção mineira de fijtsal, que foi campeã bra-
sileira, na categoria juvenil, do Campeonato de Sele-
ções de Futsal, As provas aconteceram em setem-
bro, em Recife (PE). Especialista em Fisioterapia Es-
portiva, Laviola exerce essa atividade no Centro de
Medicina Esportiva do Minas Tênis Clube.
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