FARMÁCIA E ESPORTE

Entre a farmácia
e o triatlon
Pelo jornalista Aloísio Brandão,
editor desta revista,
com a colaboração da estagiária
de Jornalismo Leilane Alves

A farmacêutica Ana Carla Prade
é uma premiada triatleta de
Porto Alegre, que quer enfrentar
um novo desafio: o Iron Man,
uma das mais difíceis provas
esportistas do mundo
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Vice-campeã - A recompensa
a tanta dedicação é a conquista de várias boas colocações em competições
regionais e um vice-campeonato estadual. “Participei de mais ou menos 20
competições, sendo uma de longa distância, e consegui vários vice-campeonatos”, diz Ana Carla. Ela reclama da
falta de um patrocínio.
Falar em patrocínio, Carla explica que se os triatletas brasileiros que
foram a Atenas tivessem mais apoio,
teriam obtido melhores resultados.
“Muitos, como eu, precisam trabalhar
e também dedicar mais de seis horas
diárias ao treinamento. Por isso, o rendimento cai e os resultados não são
muito satisfatórios”, lamenta.
É muito exaustiva a rotina de
Ana Carla? Pois, pasme: ela ainda arranja um tempinho para ficar com o filho de quatro anos e com o marido,
que também a incentiva a praticar o triatlon. Como os desafios nunca amedrontaram a triatleta, Ana Carla, agora, sonha competir na prova mais importante desse esporte, o Iron Man.
“Meu objetivo é participar do Iron
Man, no ano que vem, mas, para isso,
é preciso dar ao treinamento um direcionamento”.
O Iro Man é uma prova de resistência na qual o atleta tem que nadar três quilômetros e 800 metros, pedalar 180 quilômetros e correr 42 quilômetros. Ainda bem que ela conta com
a total compreensão da patroa para realizar os treinos. “Estou procurando
um patrocinador para poder me dedicar mais aos treinos e participar do Iron
Man”, anuncia.
Dedicada, ela diz que consegue
extrair boas lições da farmácia para o
esporte e vice-versa. Gosta de pesquisar sobre suplementos vitamínicos e
alimentares e considera a prática magistral o princípio fundamental para o
farmacêutico. É acompanhada por um
nutricionista e por um ortopedista, e segue uma dieta de 4000 Kcal, para sustentar as três jornadas diárias. Ana Carla
deixa seu recado para a PHARMACIA
BRASILEIRA: “Vamos ver se, em 2005,
eu consiga ir a Florianópolis, já com um
patrocínio, para representar a classe farmacêutica na maior prova de triatlon do
mundo. Eta nós!”.

