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Bertolino defende que a prática da atividade física faça parte da vida cotidiana das 
pessoas  

Calçar um bom par de tênis, arrumar um tempinho durante o dia e ver a vida se 
transformar a cada passada.  
 
Não há pessoa neste mundo que não veja os resultados surpreendentes que a 
corrida pode proporcionar, ainda mais se realizada sob orientação de um 
profissional.  
 
O Planeta Sercomtel pediu para o ex-marchador olímpico Cláudio Bertolino, 
um especialista em treinar pessoas “comuns” na modalidade, elencar 10 bons 
motivos para que os sedentários voltem a correr em 2011. Vamos lá! 
 
1-    Espante a indisposição 
 
Segundo Bertolino, é muito fácil perceber a diferença entre estar fisicamente 
ativo e sedentário, quando se trata da disposição para as atividades diárias. 
“Certamente, a pessoa vai produzir muito mais, ficando bem menos cansada”.  
 
2-    Atividade saudável, amizades saudáveis 
 
Praticando a corrida em grupo, o atleta vai encontrar e conhecer pessoas na 
academia com os mesmos objetivos, sendo o principal deles a busca pelo bem 



estar. “Lembra-se daquelas pessoas que você conheceu e só encontrava nos 
locais onde corria? A maioria delas continua indo lá, e certamente perceberam 
a sua ausência”, ressalta Bertolino, idealizador do Clube da Corrida na cidade.  
 
3-    Aproveite bem o seu tempo  
 
Bertolino possui uma teoria interessante: como não é possível estar em dois 
lugares ao mesmo tempo, enquanto estiver correndo, o indivíduo não estará 
realizando práticas prejudiciais ao corpo. “A pessoa não estará, por exemplo, 
provocando uma má postura no sofá em frente à TV, ingerindo calorias extras”. 
 
4-    Sinta-se forte  
 
A cada treino que passa e com a melhora do corpo, a autoestima do corredor é 
potencializada. “Pensamento positivo e atitudes proativas nos trazem força 
física e mental na forma de autoestima, por isso a corrida pode te deixar muito 
forte”, explica o treinador   
 
5-    Mantenha sua saúde 
 
“A prática de atividade física consciente e regular é um dos pilares para 
promover e manter a saúde. A corrida variavelmente é uma das melhores 
opções”, salienta Bertolino.    
 
6- Treinar, treinar e treinar... 
 
Bertolino afirma que quase tudo nessa vida é uma questão de treino: aprender 
uma profissão, um idioma, tudo isso demanda energia e tempo. “Talento à 
parte, disciplina, tenacidade e perseverança são alguns dos atributos que 
constroem os notáveis atletas. Eles podem afirmar que o treinamento físico nos 
prepara para qualquer outro tipo de treinamento”, avalia.  
 
 7 - Corrida: o esporte do momento  
 
Não há como negar: a modalidade é a segunda mais praticada no País, 
somando mais de 4,5 milhões de pessoas. “É um movimento que não para de 
crescer, alavancando segmentos e promovendo estratégias que o tornam cada 
vez mais atraente”. 
 
8 - É desafiador! 
 
Quem já correu sabe que o processo de treinamento é um verdadeiro desafio. 
“Estabeleça metas, como evoluir em distâncias e tempo, e as supere, porque 
além de colher os benefícios imediatos, certamente isso te fortalecerá para 
enfrentar outros desafios”.   
 
9 - Correr: uma missão  
 
Poucas atividades proporcionam uma sensação tão forte de missão cumprida 
quanto uma boa corrida. Sabe por quê? “Por um lado, não é fácil despender 



tempo e disposição para algo facultativo. Por outro, o corredor sabe que está 
melhorando sua qualidade de vida”, complementa Bertolino.    
 
 10 - Nunca é tarde para recomeçar  
 
“A prática da atividade física deve fazer parte da rotina das pessoas, de 
maneira regular e permanente... ela é para vida toda. Se um dia você escolheu 
praticar a corrida e por algum motivo desistiu tornando-se sedentário, tenha em 
mente que nunca é tarde para retomar, e volte logo, volte correndo”, finaliza o 
ex-marchador olímpico. 
 
  Serviço 
 
Para quem curtiu os 10 motivos citados por Claudio Bertolino e quer saber mais 
sobre a prática da corrida, a academia PSTC fica localizada na Av. Maringá, 
2623. O telefone para contato é o 3354-3494 ou pelo site 
www.pstcsports.com.br .  
 
Máxima Comunicação/Victor Lopes  
Contatos com a redação do Planeta podem ser feitos pelo fone (43) 3339-7199 
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