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PUCRS: Ginastas competem no Parque Esportivo
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Os atletas estarão à disposição da imprensa nesta quinta-feira, 26 de novembro,
a partir das 17h

Carreira

Diego e Daniele Hypólito, Mosiah Rodrigues e Jade Barbosa estarão entre os
ginastas de renome que estão competindo na PUCRS até sábado, dia 28, das 15h
às 18h30min, no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística e Ginástica Rítmica.
No domingo, 29 de novembro, das 10h às 12h30min, ocorre a 2ª Etapa do Circuito Caixa de Ginástica Artística
e Ginástica Rítmica. As competições serão realizadas no 8º andar do Prédio Poliesportivo da Universidade, no
Campus Central (avenida Ipiranga, 6690 - Porto Alegre).
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Onde Estudar

Cerca de 90 ginastas de todo o país disputarão o título nacional e o Circuito Caixa. Entre os destaques da
ginástica rítmica estão as atletas da Seleção Brasileira Elaine Sampaio, Rafaela Costa, Anita Klemann, Ana Paula
Scheffer e Angélica Kvieczynski. Trinta equipes participarão das competições, que iniciaram com o treinamento
escalonado na quarta-feira (25). A quinta-feira (26) é marcada pela realização dos treinamentos de pódio e do
Congresso Técnico, que acontecerá às 18h. A entrada é franca e sugere-se a doação de 1 quilo de alimento não
perecível. Informações pelo telefone 51 3320-3683 ou no site www.frginastica.com.br.

Provas Interativas

Atletas serão avaliados pelos alunos da Faculdade de Educação Física

ENTRETENIMENTO

Nos intervalos entre uma pirueta e outra, os atletas das seleções brasileiras de ginástica artística e ginástica
rítmica vão participar de avaliações feitas por alunos e professores da Faculdade de Educação Física e Ciências
do Desporto da PUCRS (Fefid). Os testes ocorrem durante o Campeonato Brasileiro e a 2ª Etapa do Circuito
Caixa de Ginástica Artística e Ginástica Rítmica, que serão realizados de 27 a 29 de novembro pela primeira vez
no Parque Esportivo da PUCRS. A arena, montada no oitavo andar do Prédio Poliesportivo, contará com a
presença de ginastas como os irmãos Diego e Daniele Hypólito.
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Segundo o professor Rafael Baptista, a previsão é de que mais de 50 pessoas envolvam-se nos testes. Para
desenvolver pesquisas de biomecânica e fisiologia serão feitas avaliações antropométricas, como de massa
corporal, estatura e percentual de gordura, além de funcionais, como testes de potência aeróbica e anaeróbica e
de força, entre outros para examinar a qualidade física dos atletas. Também serão preenchidos questionários
sobre os treinamentos, tipo e frequência de lesões e psicologia do esporte (ansiedade pré-competição). Os
dados recolhidos servirão para a realização de diversos estudos sobre o perfil dos ginastas dessas modalidades e
para municiar seus treinadores de informações estratégicas.
O diretor da Faculdade, professor Christiano Guedes destaca essa iniciativa inédita da Fefid vinculada a uma
competição de grande porte. "A experiência será muito rica para os nossos alunos, que terão contato com a
elite do esporte". A atividade é uma parceria da Universidade com a Confederação Brasileira de Ginástica e a
Federação Gaúcha de Ginástica. Os primeiros resultados devem ser divulgados no final deste ano.
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