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A fadiga é uma sensação subjetiva de falta de energia 
física ou mental.
A fadiga não é sempre semelhante à sonolência, mas 
pode ser associada.
Exaustão pelo calor é uma resposta importante e normal 
após o esforço físico, estresse emocional, ou falta de sono.
Quando a fadiga e exaustão, com ou sem dormência ou 
sem a apatia não tem causa conhecida que a justifique é 
deve-se procurar um médico.
A fadiga que ocorre depois de um início normal do dia, em 
que a pessoa está esgotada antes do normal o que pode 
sugerir doença de base.
Tenha em mente que o cansaço está freqüentemente pre-
sente na vida normal por causa do tédio, tristeza, decep-
ção, falta de sono, ou trabalho duro.

Diagnóstico e Tratamento
Primeiro você deve ajustar as causas normais de fadiga, 
tais como esforço físico, estresse emocional, ou falta de 
sono. Exercício que é apropriado para cada pessoa, para 
evitar as causas de tensão ou estresse, melhorar os pa-
drões de sono, etc.
Na dieta deve insistir em fazer refeições equilibradas na 
hora certa.
Evite, se possível, tomar medicamentos que causam fadi-
ga e afetam a saúde(anti-histamínicos, anti-hipertensivos, 
ansiolíticos, diuréticos, etc …).
As vitaminas não resolvem o problema, mas às vezes 
pode ser uma terapia de suporte utilizada com alguma 
eficiência.
Se, no entanto, não houve melhoria da fadiga deve-se 
consultar o seu médico.

Fadiga
Por Gilberto Bombardi     Ilustração: Michael Dantas



Relembrando a trajetória de Gilmar no futebol
  Gilmar começou a carreira aos 
15 anos, quando ingressou no juvenil 
do Hespanha, clube de origem es-
panhola que fi cou conhecido como 
Jabaquara, justamente por estar lo-
calizado no bairro de igual nome, 

em Santos. Foi efetivado como titular quatro anos depois - recém-saído do 
Exército como "Cabo Neves" - e considerado revelação logo no seu primeiro 
Campeonato Paulista. Porém, demorou a chamar a atenção dos grandes 
clubes. Quis o destino que fosse parar num deles como contrapeso, algo 
natural nas transferências daquela época.
Em 1951, dirigentes do Corinthians chegaram ao modesto campo do "Ja-
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Nesta seção apresentaremos à vocês craques que fizeram história no futebol brasileiro 
em diversas épocas, em diversos clubes e também na seleção canarinho.
Por Gilberto Bombardi     Fotos: Claudemir Vieira

Gilmargoleiraço
buca" atrás de um reforço para o meio-campo. O alvo era 
o volante Ciciá, um negrinho esperto e altamente técnico. 
Porém, o Jabaquara só aceitou negociar sua estrela se 
entrasse na negociação também o jovem Gilmar. O Alvine-
gro, mesmo já bem servido no gol - tinha ninguém me-
nos que o goleiro reserva da seleção brasileira, Cabeção 
- topou. Assim, em maio daquele ano, Gilmar desembar-
cava no Parque São Jorge.
Desembarcou é modo de se falar. A jovem contratação 
não se mudou de imediato para São Paulo, ia e voltava 
todo dia de Santos. Mesmo dessa maneira quase anôn-
ima, não demorou muito a conquistar a vaga de titular. 
Porém, no seu 20° jogo, caiu em desgraça. Considerado 
culpado por uma derrota por 7 a 3 diante da Portuguesa 
num domingo de muita chuva no Pacaembu, foi afastado 
e só ganharia nova chance cinco meses depois, já em 52. 
Então, a história mudou e ele se transformou no maior 
goleiro da história do clube. Conquistou o bicampeonato 
paulista de 51 e 52 (somente o último como titular), o Rio-
São Paulo de 54 e, no mesmo ano, um dos títulos mais 
festejados de todos os tempos: o de campeão paulista 
de 54, ou, como ficou conhecido, o campeão do IV cen-
tenário da cidade de São Paulo. Dizia-se, na época, que o 
clube que levantasse aquela taça seria o maior campeão 
paulista da história. E Gilmar ficou conhecido como "o su-
premo guardião do IV Centenário", como dizia uma das 
faixas levadas a campo por um torcedor na festa do título.
Depois do título de 54, até então o maior de sua história, 
o Corinthians conheceu sua pior fase. Ficaria 22 anos na 
fila, sendo a vítima preferida do Santos de Pelé. Coube a 
Gilmar tentar, por sete anos, evitar a festa do Rei e com-
panhia, tarefa impossível fazendo parte de times apenas 
modestos. 

Relembrando a trajetória de Gilmar no futebol
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FutebolA ciência do
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Futebol
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Por Gilberto Bombardi     Fotos: Michael Dantas/Sejel

podendo ter variações para modelos 
mais específi cos.
 Os furos para fi xação dos eixos são 
feitos todas da mesma vez com alta 
precisão de posição. Esses servem 
para passar os parafusos de base 
que fi xam a base do truck no shape.
Observações: Existem fabricantes 
que não seguem o padrão de fura-
ção. A Skatebase trabalha somente 
com fornecedores dentro do padrão, 
caso suas peças estejam dando este 
tipo de problema recomendamos 
visitar nossas paginas de peças e ad-
quirir algo melhor.
Partes do Shape:
Nose e Tail: Traduzido ao literal, nariz 
e calda. São as partes arrendondas 
do shape que fi cam após os trucks( 
normalmente onde o skatista aplica a 
força para executar as manobras). O 
Nose(nariz) é ligeiramente maior que 
o tail.
Shapes Pequenos:
Tamanho: de 7”(17,8cm) a 
7.25”(18,1cm) de largura.

Recomendado para skatistas de 7 a 
8 anos de idade, de 0.9m a 1.15m 
de altura ou calça de 35( 4 USA) a 37 
(6 USA)
 Shapes Médios:
Tamanho de Shape: de 7.25”(18,1cm) 
a 7.5”(18,7cm) de largura.
Recomendado para skatistas de 9 a 
12 anos, de 1.15m a 1.35m de altura 
ou calça de 38 (7 USA) a 39 (8 USA)
Shapes convencionais:
Tamanho do Shape: de a 7.5”(18,7cm) 
a maiores de largura.
Para todos os Skatistas Acima de 13 
anos maiores que 1.35m de altura e 
que calça tênis maior que 40(9 USA)
 Estes dados foram obtidos através 
de uma pesquisa feita nos alunos das 
escolas de skate Skatebase, Porem 
vale levar em consideração que mui-
tas crianças já começam a andar com 
shapes do tamanho normal e desen-
volvem sua prática normalmente.
O Tamanho do Shape Tambem pode 
variar pela modalidade de skate:
7.5”(18,7cm) a 8" (20,3cm) – Nor-

 Se você é experiente já sabe o que 
quer, ótimo! Caso contrario aqui vai a 
lista de peças para montar um skate.

1 - SHAPE
 Também conhecido como: deck, 
board ou tábua.
Descrição; mais conhecido como 
shape, esta é a parte de madeira onde 
embaixo são fi xos os trucks(eixos) e 
acima é colada a lixa adesiva. O nose 
e o tail são ligeiramente côncavos 
para que o shape tenha um kicktail( 
funciona para fazer o skate subir e 
executar as manobras).
O padrão das indústrias de shape 
fabricam-no normalmente com 7 ca-
madas de madeira laminada colada 
e prensada na maquina que já tem 
o formato côncavo do shape (alguns 
modelos mais aprimorados podem 
conter uma camada de fi bra de vidro 
para dar maior resistência ao shape).
Seu tamanho no comprimento varia 
29”(73,7cm) a 33”(83,8cm) e na lar-
gura de 7.25”(18,1cm) a 8.5”(20,9cm) 

Skateando
por aí...
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Alto: ideal para quem gosta de andar 
com o truck mais solto(facilita nas 
curvas mas perde estabilidade). Um 
truck mais alto evita de encostar a 
roda no shape ao efetuar as curvas.
 
3 - RODAS
As rodas variam basicamente em cor 
e tamanho, sua medida principal é o 
diâmetro. Em relação a espessura em 
sua grande maioria ela é fina(normal), 
quando não for fina estará descrito 
em nossos produtos.

Basicamente: Rodas menores são 
mais lentas e mais leves, e rodas 
grandes mais rápidas e pesadas.
 
51mm – 55mm: Mais Lenta e estável, 
boa para dar manobras de solo e 
skateparks
56mm – 60mm: rodas grandes para 
andar em Half-pipes (vertical), bowls 
e snakes
+ 60mm - Rodas de alta velocidade 
para longboards e pisos asperos
 
As rodas são feitas de uretano e ex-
iste um padrão para medir a dureza, 
durómetro é o padrão internacional 
para a medição da dureza de borra-
cha, plástico e outros materiais não 
metálicos.
 OBS: Rodas de skate em sua maio-
ria tem como valor de dureza 99a.
 87 - roda macia boa para superfícies 
rugosas, longboards ou skate street 
que precisa de aderência ao solo.
95a - Ligeiramente mais dura e mais 
rápida com um pouco menos ad-
erência.
99a - Boa velocidade e aderência.
Roda ideal para principiantes, para 
andar na rua, minirampa ou skate-
park
+ 100 - Dura e rápida com pouca ad-
erência.

 4 - ROLAMENTOS
Em tamanho são todos iguais, suas 
variações são quanto a qualidade, 
mecanicamente são iguais aos indus-
triais. Existe uma designação para 
nível de qualidade quanto a rotações 
executando um movimento em linha 
reta denominado ABEC em numera-
ção vai de 1 -9, o fato é que no skate 
ele esta sujeito a cargas laterais de 
impacto o que pode danificar qual-
quer tipo de rolamento.
 Os rolamentos seguem o padrão 
iternacional de tamanho porem as 
esferas internas podem variar de ta-
manho e material( aço, cerâmica,osso 
e etc) alguns modelos tem sua tampa 
protetora feita de borracha o que per-
mite a remoção para lubrificá-lo, do 
contrario o rolamento vem de fabrica 
com a tampa blindada.
 Dica Skatebase: Não submeta os 
rolamentos a submerssão na água 
pois isso irá danifica-los, portanto 
logo após a chuva e se estiver com 
muita vontade de andar, tome cuida-
do com as possas de água.
 
5 - PARAFUSOS DE BASE
Parafusos de Base na o diferem em 
tamanho, eles variam basicamento se 
a chave a ser usada é Philips ou Al-
len, a porca que fica no lado de baixo 
do truck varia de 8mm a 12mm.

6 - RISE PADS
Fica entre o truck e o shape para el-
evar a altura e amortecer impacto, 
alguns modelso de truck acompanha 
rise pads

7 - LIXA
 A lixa é auto adesvisa e é colada na 
parte de cima do shape, serve para 
o skatista manter em cima do skate 
com controle e na execução das 
manodras.

mal- para quem anda nas ruas e faz 
manobras técnicas e anda em.
8" (20,3cm) a 8.25" (20,6cm) – Para 
quem anda de skate em minirampas, 
bowls e skateparks .
8.25" (20,6cm) e maiores – Para quem 
anda em Half Pipes (vertical) e bowls 
 
 2 - TRUCKS
O truck é o eixo do skate onde é fixo 
no shape e se encaixa as rodas. Ba-
sicamente uma aste é fixa em uma 
peça em forma de “T” ,geralmente de 
aço forjado, e o “T” é fico na base de 
mesmo material. Nas pontas da aste 
há uma porca que segura a roda no 
eixo, a base tem 4 furos que fixa-o 
no shape
O truck tem um parafuso central que 
une a base com o “T”, nesta fixação 
há um amortecedor superior e inferior 
que garante a flexibilidade para auxil-
iar o skatista a executar as curvas em 
seu percurso.
O tamanho ideal do truck e indicado 
pelo tamanho do shape. O tamanho 
é dado em mm e é a medida da lar-
gura do “T” desconsiderando a me-
dida da aste.
129mm para shapes de 7" a 7.75"
133mm para shapes de 7.5" a 7.81"
136mm para shapes de 7.75" a 8"
139mm para shapes 7.75" a 8.25"
146mm para shapes de 8" a 8.5"
149mm para shapes de 8.125" a 8.75"

Altura:
Os trucks tem pequenas variações 
de altura sempre que diferente será 
indicada na descrição do produto. A 
altura pode ser definida pela prefer-
ência do skatista.
Baixo: Proporciona mais etabilidade 
para manobras de flip. Preferivel para 
rodas pequenas (50 – 55mm)
Normal: Bom para qualquer modali-
dade tanto rua quanto skatepark
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"Filho de peixe, peixinho é". Quantas vezes este princípio clássico da sabedoria popular, 
usado para descrever as características semelhantes entre uma pessoa e seus pais, não 
ilustrou a biografia de astros do futebol e seus filhos jogadores? 
Por Gilberto Bombardi  Foto: Jonhwene Silva/GE-AP   

Tal Pai,
  No futebol, o esporte mais 
querido do Brasil, temos um ex-
emplo clássico. Moíses dos An-
jos Maciel, 53, conhecido como 
"Romário", já foi um dos joga-
dores de maior destaque na era 
amadora do futebol amapaense. 
Chegou a vestir a camisa de in-
úmeros clubes locais, mas foi 
com a camisa do Canário que se 
tornou conhecido. As habilidades 
com a bola deixaram herdeiros, 
hoje o filho Edivan Soares Ma-
ciel, 29, o "Romarinho" é um dos 
jogadores profissionais do San-
tos Futebol Clube, do Amapá. O 
atleta conta que sem o pai não 
conseguiria ser jogador.. - Ele foi 
um grande jogador e incentivou 
todos os filhos a praticarem al-
gum esporte. Tanto é que meu 
irmão é campeão mundial e hoje 
eu sou atleta profissional. Posso não ter sido um craque, mas acredito que herdei dele alguma habilidade. Sem ele 
não teria aprendido os fundamentos essenciais do futebol, - comentou Romarinho.
Já o Romário pai, diz que conseguiu criar todos o filhos incentivando a praticar esportes.
- Desde cedo incentivei. Não me arrependo porque esporte é vida e ajudou e muito no desenvolvimento dos meus 
filhos. Me considero um vitorioso e acredito que contribui com a formação de cada um. Lógico, que o Edivan puxou 
mais para o futebol e tem mais a ver comigo.

Romário e Romarinho: talento no futebol passou de pai para filho

Tal filho



| Sport Inicial - Edição 1 - Setembro 2013 14

Quadra futebol Society com grana sintética

Jogar futebol é muito bom. É di-
vertido, faz bem para alma e para o 
coração. Informalmente e nada pro-
fissional, a prática é algo quase sa-
grado quando precisamos rever os 
amigos, falar palavrão, perder umas 
calorias correndo e ganhar outras to-
mando cerveja. Com certeza pode se 
classificar como um evento.  E para 
os trintões, assim como eu, que fa-
zem questão de manter esse hábito 
e já passaram por muitos territórios 
diferentes onde a bola rola na boa, 
podem comprar aqui no Rakuten 
Shopping    e em suas lojas de espor-
te, acessórios para todos os gostos 
e terrenos.
Quando eu tinha meus 10 anos, a rua 
era meu estádio. Chinelos de trave, 
lateral nas calçadas e riscos com ti-
jolos estipulavam os limites. Hoje ain-
da tem meninos que se arriscam no 
asfalto, que substituíram os gols de 
chinelo por pequenas traves de fer-
ro, mas não são tantos. Não só pelo 
transito de carros, mas pelo chão 
pouco confortável. Mas nada impede 
que, em uma rua de lazer devidamen-
te fechada, você bata uma bolinha. 
Para esse território, não existe um tê-
nis específico (infelizmente, não se fa-
brica mais o Kichute). Use aquele que 
for do seu gosto. O uniforme também 
fica a critério do time, dependendo 
da importância da partida. E a bola…
Hummm…Qualquer objeto, redondo, 

de produção artesanal ou industrial, 
de preferência que pese menos de 1 
quilo e de qualquer cor. O legal aqui 
é justamente a falta de regras e aces-
sórios obrigatórios. O que importa é 
a diversão. A evolução, cronologica-
mente falando, é da rua para o terrão. 
Com dimensões próximas a de um 
campo oficial ou mesmo um terreno 
abandonado improvisado, jogar fu-
tebol na terra é, digamos assim, me-

nos dolorido, em relação à sugestão 
anterior. Existem as associações de 
bairros e agremiações independentes 
que formam times, têm uniformes e 
local apropriado com traves e redes 
para serem ultrapassados na hora 
do gol. Uma chuteira com trava alta 
é um ótimo calçado nesse caso, seja 
com a terra seca batida ou no lama-
çal com chuva, além da caneleira e 
meião, que protegerão você na divi-

Vamos apresentar os vários territótios do futebol, para você escolher e definir em qual 
deles se dará melhor...lembre-se sempre de que para a prática de esportes deve-se estar 
bem fisicamente e com bom condicionamento físico. 
Por Gilberto Bombardi      Fotos: Michael Dantas

Campoquadra



dida contra aquele zagueirão desen-
gonçado. O calção e a camisa têm 
que ser leves e de tecido apropriado 
para a prática, para garantir a boa res-
piração do corpo, consequentemente 
um bom desempenho. O problema 
aqui é lavar os uniformes depois do 
jogo. Mas essa é outra história, que 
nossas esposas resolvem, certo? – 
“Alô! Amor? Não, não… É brincadei-
ra, é brincadeira”. O campo ou qua-
dra de futebol de grama sintética se 
multiplicaram nos últimos anos e têm 
sido o principal refúgio do sexo mas-
culino após o trabalho para continuar 
a jogar a tal “pelada” com os amigos. 
Com uma bola um pouco diferente 
daquela utilizada em campo profis-
sional, e com uma chuteira de travas 
baixas, essa modalidade também 
exige caneleira, meião e um bom cal-
ção. Para diferenciar os rivais, cole-
tes simples, sem muita costura, são 
muito bem-vindos. E aquela segu-
rança extra para os goleiros, como 
luvas, camisa de manga longa e uma 

calça apropriada são indispensáveis. 
Conheço um goleiro que precisa reno-
var essa segurança extra. Chegamos 
ao futebol de campo. Tem algum pro-
fissional lendo esse post? Neymar? 
Alan Kardec? Rogério Ceni? Emerson 
Sheik? Não né?! Então, faça o seguin-
te. Compre uma bela camisa oficial 
do seu time de coração e mostre sua 

paixão por esse esporte quando for 
passear no shopping, no parque, no 
trabalho, num jantar romântico…Exa-
gerei! Rsrsrsrs.

Campo de futebol 



Lucas em horário de treino no Clube. 
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Lucas Amorim é um exemplo de superação e alegria

-atletas na faixa dos 12 aos 
17 anos, oriundos de 320 
escolas de 31 municípios. 
Os jogos serão disputados 
em 34 modalidades, sendo 
sete voltadas para Pessoas 
com Deficiência (atletismo, 
natação, goalball, estafeta, 
futsal, handebol e tênis de 
mesa).

Paratletas dão exemplo de superação nos Jogos Escolares do Amazonas. Lucas Amorim, 
de 12 anos, é um dos destaques nas disputas de natação. Competição Estadual tem dis-
putas de várias modalidades até o próximo dia 10.
Por Claudiney Ventuno     Fotos: Michael Dantas

Durante a 36ª edição dos Jogos 
Escolares do Amazonas, que ocorre 
em Manaus de 2 a 10 de agosto, há 
uma luta constante para demonstrar 
quem é o melhor entre de cada mo-
dalidade. E, no meio das disputas, 
existem pessoas com deficiência 
(PCD's), que são exemplos de supe-
ração. Um dos exemplos é o peque-
no Lucas Amorim, de 12 anos. Ape-
sar das limitações, o aluno do Centro 
Educacional São Francisco supera as 
dificuldades e consegue se destacar.
- Fui incentivado pela minha tia a 

começar o esporte e hoje sou cam-
peão. Estou muito feliz - disse Lucas, 
que é atleta do Centro de Treinamen-
to de Alto Rendimento da Amazônia 
(CTARA).
Lucas, que faz parte do Centro Edu-
cacional São Francisco, completou a 
prova de natação em 1 minuto e 41 
centésimos, faturando a medalha de 
ouro na categoria S4. Motivo de ale-
gria para sua mãe, Viviane Amorim, 
que torceu durante toda a competi-
ção. Outro que se destacou foi Leo-
nardo Cavalcante, de 15 anos, repre-

sentante do Colégio Dom Bosco, que 
completou os 50m livre em 43 cen-
tésimos e 35 milésimos e conquistou 
o título na categoria juvenil. Para co-
ordenador da disputa, professor Joa-
quim Pinheiro, os dois são exemplos 
de superação.
- É gratificante ver a conquista des-
ses atletas que é adquirida no decor-
rer das aulas, e com muita força de     
vontade eles conseguem vencer - 
disse.  Este ano, a fase final dos JEA’s 
vai até o dia 10 de agosto e reunirá 
aproximadamente 15 mil estudantes-

Superando
Limites
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Oferecemos este espaço para 
quem quiser enviar suas tirinhas e 
fazer do nosso esporte algo mais en-
graçado e menos burocrático. Nesta 
edição a Frutirinhas mandou sua arte.

Por Frutirinhas.com



Nota da Editora
Fiona Walters
Editora-Chefe 
Sport Inicial Teen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Duis malesuada, libero ac 
facilisis condimentum, ante arcu pulvinar 
sem, nec tempor nisl augue ut leo. Suspend-
isse potenti. Maecenas pharetra magna at 
elit mattis dictum. Donec erat massa, porta 
ut hendrerit sit amet, eleifend eget justo. 
Nulla facilisi. Praesent non metus dolor, 
vel bibendum odio. Aliquam ac nisi facilisis 
diam facilisis ultrices.

Nunc sollicitudin metus vitae mi malesuada 
in aliquam diam interdum. Curabitur ac leo 
nisl, sit amet ullamcorper velit. Nulla faci-
lisi. Vivamus mollis molestie auctor. Proin 
eleifend, metus at cursus rutrum, mauris 
sapien dictum mauris, condimentum male-
suada nibh magna ut arcu. 

Cras et dui sapien. Suspendisse potenti. 
Sed dictum bibendum ligula quis dignissim. 
Nam convallis leo et est molestie scelerisque. 
Etiam ut est non justo sollicitudin rutrum. 
Donec et lacus eros. Curabitur vestibulum 
quam non felis dapibus imperdiet. Curabi-
tur id est nec ligula fermentum pretium 
sed at lorem. Ut congue, leo eget laoreet 
consectetur, elit sapien blandit velit, in tris-
tique nunc nunc sagittis elit. Ut neque nibh, 
rutrum vel euismod mattis, mollis quis arcu.
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Peneirando...
O São Paulo atualizou a sua página de testes e avaliações  

e acrescentou novas informações para os interessados em re-
alizar processo seletivo da equipe. Como todos sabem, havia 
uma grande difi culdade de receber e-mail em resposta a in-
scrição, porém, o site atualizado pode ser um indício de que 
houve uma retomada nas atividades do clube nesse setor, ok? 
Não tem como prever se dará certo, mas não custa tentar!!! 
FICHA DA PENEIRA:
Local: Centro de Treinamento Dr. Homero Bellintani – CT 
Guarapiranga, Estrada da Cumbica, 405 -Jardim Aracati – São 
Paulo, SP
Data da avaliação: A data e horário do agendamento dos tes-
tes será informado por e-mail ou via telefone
Idades participantes: Nascidos em 1996, 1997, 1998 e 1999
Taxa: Gratuito

Maiores informações: www.saopaulofc.net

Por Gilberto Bombardi     Ilustração: Sidney Toretto




