
Mas ao terminar o curso em Barbacena,
AntânioGeraldo acabou seafastandodo
esportepordozeanos. "Quasecompro-
meti minha saúde" -diz ele. Até que um
dia descobriu, numa livraria, o curso da
Força Aérea Canadense, que começou a
seguir religiosamente todos os d ias. Aos
poucos foi retomando a prática de outros
esportes, velhos conhecidos: a corrida ea
bicicleta.

"Li todos os livros do Cooper e hoje
tenho uma programação adaptada a mi-
nha idade, que sigo diariamente. Esse
cuidado deve ser tomado em qualquer
idade. Além disso, é preciso ter método e
muita, muita disciplina". Éessa discipli-
na que permite AntânioGeraldo pedaiar
uma vez por mês, quase 60quilômetros,
atéa LagoadosIngles~se,uma vez por
ano, 270 krn, até a sua cidade de Ubá.

a ginástica apenas para emagre-
cer, não deve ter ilusões. "Só a
atividade física não faz perder
peso-ad verte ele- pelo menos a
curto prazo". É preciso aliá-la a
uma reeducação alimentare ter
perseverança para nãoabando-
naros exercícios no meio da pro-
gramação.

"Épreciso ter constância" -
concorda Magda de Oliveira
Gontijo,do Departamentode D0-
cumentação e Informação, que
há 14 anos freqüenta as acade-

Magda: Escolha bem a academia mias de ginástica, quase quedi-
ariamente. "Sou piolho de aca-

demia - confessa - e, quando posso, faço
também caminhadas. Sempre venho a pé
para a Assembléia" . A maior motivação
para mantera ginástica na sua rotina diária
éa vaidade. "Gostodeestarem forma, mas
independente d isso, a ginástica me faz bem,
funciona até como terapia. Quando estou
chateada com alguma coisa vou malhare
saio melhor".

Para quem nunca fez ginástica, Magda
aconselha a começar devagar. "Nada em
excessoébom" -dizela.Éprecisotambém
muito cuidado na escolha da academia,
"Deve ser bem mon tada, com um serviço
médico, para execu tar os exames prelimi-
nares e fazer a orientação e acompanha-
mento doalunoao longoda programação;
deve oferecer conforto e um bom atendi-
mento a todos.

Em Barbacena, foi considerado o me-
lhor atleta da sua esquadrilha, por dois
anos seguidos, e o melhor da escola, no
terceiro ano. Praticava três modalidades de
esporte: o nado, a corrida eo pólo aquático.

-'Eu nascíem Ubá e, com cinco para seis
anos, comecei a treinarnatação. Tinha três
obrigações para serem cumpridas no meu
dia-a-dia -lembra - ir à aula, fazerosexer-
áciosda escola e nadar" .Para cumprir essa
programação, Antônio Geraldo obedecia a
uma rígida disciplina, mais tarde reforçada
quando foi para a Escola Preparatória dos
Cadetes do Ar, em Barbacena. "Mas até
essa data já havia colecionado muitos prê-
mios -diz ele - fui campeão mineiro oito
vezes de nado de costas, cinco vezes de
nado crow, e ainda fui duas vezes campeão
brasileiro de nado costas e uma de nado
crow."

dade física na sua rotina diária. Formado
também em Biologia, pela PUC-MG,Glei-
ber já jogou basquete, handball, futebol e
outras modalidades de esporte, antes de se
dedicar à ginástica. Foi há sete anos, quan-
do começou a monitorar os exercícios de
musculação numa academia, que decidiu
prestar vestibular para Educação Física.
Hoje o seu dia está todo tomado. Antes das
oito está na Escola, às 12h30min chega na
Assembléia e das 19 às 22 horas está ma-
lhandona Academia. "É apertado, masdá
para administrar" -dizele.

Éa partirda sua experiência edoconhe-
cimento que adquiriu na Universidadeque
Gleiber discorre sobre as vantagens da gi-
nástica: "faz bem para a mente e para o
corpo,aumenta o sentido de percepção das
pessoas e libera o stress": Mas quem busca

Método edisciplina
são os segredos de
Antônio Geraldo

"Sou um caso atípico" - reconhece
AntânioGeraldo Pinto, da Secretaria-Ge-
ral,da Mesa e ex-diretor-geral da Casa,
que faz, diariamente, ginástica dealon-
gamento,a programação da Força Aérea
Canadenseeaindacorre(de7a 10krn) ou
nada (de 2 a 3 mil metros) ou, como
terceira opção, ainda de bicicleta (de28a
30 krn). "Sempre pratiquei exercício e
nasci numa época em que existia um
ambiente propício para o desenvolvi-
mento do esporte" -conta AntônioGe-
raldo que, com seus 54 anos anda tem
disposição para, nos fins de semana, pra-
ticarvôos noseu ultraleve.

Ulll atleta cotnpleto
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A virada de ano e a coinci-
dência do verão despertam nas
pessoas urna vontade quase in-
controlável de fazer ginástica.
Primeiro, como nova meta a ser
cumprida ao longo doano que
se inicia, lista que inclui outros
itens,comopararde fumar,ema-
grecere outros desejos sempre
adiados, na correria do dia-a-
dia. Depois, para garantir uma
boa forma ao corpo, sempre mais
exposto no calor do verão. Mas,
os entendidos ad vertem: os be-
nefícios da ginástica não são Gleiber:'lnsista não desista
alcançados da noite para odia.
Para isso, é preciso ter disciplina, métodoe
perseverança.

Gleiber Ângelo Lavalle Filho, funcio-
náriodo Departamento de Segurança e Ser-
viç,?s Gerais, está terminando o curso de
Educação Física na Universidade Federal
de Minas Gerais-"formo no final dosemes-
tre" -eé professor de Aeróbicae Muscula-
ção na Academia Center Forma. Para ele, os
riscos de uma ginástica mal dosada ou mal
orientada são grandes e,em alguns casos,
pode até deixar seqüelas graves. "Proble-
masdecolun~, ruptura muscular,disten-
sões, tendinites são comuns nesses casos-
diz ele-principalmente em quem está ini-
ciando um programa de exercícios,depois
de muito tempo parado" .

Esse não éocasodeGleiber, que sempre
praticou esportes e manteve alguma ativi-

_Saúde

A pr~cura da boa forma
Preocupados com a saúde ou por vaidade, funcionários aderem à prática de exercícios físicos

Alerta
oquestionário
aplicado aos
funcionários que estõo .
se submetendo ao
check-up, organizado
pelo Departamento
de Saúde e
Assistência Médica,
traz 25 perguntas que
visam avaliar o estado
de tensão emocional
do entrevistado. As
respostas obtidas até
agora Indicam que a
maioria encontra-se
nOlimite médio para
elmo, ou seja, fora da
faixa que seria
considerada ideal.
"Isso significa que a
possibilidade dessas
pessoas entrarem em
stress é muito grande"
- explica a Df- Maria
'do Rosário Marques,
do Departamento
Médico. Apesar disso,
ela observa que são
poucas as pessoas
que se dispõem.a '
fazer algum exercício.
"O comodismo;;. diz
ela - ainda é mais
forte que a-vontade
dessas pessoas" .E
tudo é desculpa para
adiar o início de uma
atividade física. A falta
de tempo, falta de
espaços adequados,
a violência das ruas.
Mas se a decisão está
tomada,nào
desanime, insista. pois
o resultado vale a
pena.
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