
  Na Educação Básica, atividades esportivas são
estimuladas, tanto na Grade obrigatória comum, como nas
extras, praticadas no contraturno. O aluno Miranda recebe
uma formação ampla sobre diversos esportes.
        Para saber mais, acesse o QRCode:

J U N H O  D E  2 0 2 1

Jogos de 2021 - Japão
Neste jornal Interativo,
você encontrará
reportagens, pesquisas,
charges, entre outros
gêneros textuais. E mais…
uma entrevista exclusiva
com o medalhista
olímpico de vôlei
Serginho.  

Diagramação: Arthur Mazurega, Caroline Heras, Heloísa Marçal,
João Pedro Araújo, Letícia Chiuratto e Marina Alves.
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 Certamente todos sabemos que a
atividade física é muito
importante, mas nem sempre saber
disso é o suficiente. Se olhar ao seu
redor nesse momento, é muito
provável que você veja mais
pessoas acima do peso do que as
que estão no peso ideal. Na fila do
mercado, se reparar no carrinho de
compras das pessoas, bem
raramente será encontrado algo
fitness ou no mínimo saudável,
como uma variedade de frutas,
legumes e vegetais. 
           Agora vamos observar os
índices de pessoas que pegaram a
Covid-19, podemos perceber que a
maioria das pessoas são aquelas
que não cuidam da própria saúde.
Não entenda errado, não estamos
falando que não se pode mais
comer seu salgadinho preferido,
mas também não precisa comer
isso e logo depois um refrigerante,
em seguida um sorvete de forma
rotineira. O importante é o
equilíbrio e a qualidade da comida.
            Outro ponto importante de
ressaltar é que caso todo dia você
fique sentado à frente de uma
avenida onde as pessoas costumam
caminhar, durante uma semana
verá a mesma pessoa caminhando
todos os dias, mas passado essa
uma semana você não a verá mais, 
          

 Pois é, não é apenas esteticamente que
irá te ajudar, mas na sua vida, com
apenas 30 minutos por dia, já muda
tudo. É inacreditável o quanto isso é
importante e mesmo sabendo disso, nós
preferimos ficar sentados no sofá
comendo porcaria e assistindo séries
em que os atores são lindos e felizes, e é
inevitável não ficar com inveja deles,
eu sei disso. Mas nós também
conseguimos, não foi o dinheiro que fez
aquilo com eles (pode ser que tenha
ajudado sim), mas a força de vontade é
o elemento principal para uma vida sem
complicações. 
           Dando ênfase ao sistema
imunológico, nesse momento que
estamos passando de pandemia, é
compreensível que você não queira sair
de casa para treinar ou caminhar, mas
isso não é necessário, tenho certeza de
que todo mundo possui um espaço em
casa, e se não tem, empurre os móveis
para o canto e TCHARAM, aparecerá um
espacinho. Não existem desculpas para
ter uma vida saudável, longe de
qualquer problema imunológico, físico e
mental. Vale ressaltar que é sempre
bom ter um especialista na área te
auxiliando, sobretudo se tem algum
problema como lordose ou algo do tipo.
Mas, e todos os outros ... se mexam! 

 e as pessoas veem isso como
normal, mas não deveria ser
normalizado. É difícil ter uma rotina
desse tipo, mas é muito necessária, e
com isso os benefícios adquiridos são
imensos. Dessa forma, sua
imunidade aumenta, a sua
autoestima também (mesmo não
havendo uma mudança muito
drástica de cara, devido aos
hormônios liberados durante o
exercício físico, notará mudança),
ficando muito mais disposto para
fazer qualquer coisa, melhorando a
qualidade do sono, elasticidade até
mesmo da pele do rosto,  além de
muitos outros benefícios. 

C r ô n i c a  p o r  S a r a h  d i a s .

NÃO EXISTEM

DESCULPAS PARA TER

UMA VIDA SAUDÁVEL. 
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      Faltam menos de dois meses para os Jogos
Olímpicos, e até então contamos com saldo
de 3,48 milhões de mortes e 167 milhões de
casos de Covid-19 com curvas que não
diminuem. Contudo, até o presente momento,
as datas do início das Olímpiadas seguem
inalteradas, assim como a opinião da maioria
da população do Japão, a sede do tal evento,
que não é favorável à realização da
cerimônia mundial. 
      Evidentemente o espetáculo esportivo
tem um impacto significativo no campo
turístico, ademais, ele provoca uma alta na
economia, que por sua vez ficou deveras
prejudicada pela Pandemia do novo
coronavírus. A geração de empregos é
excepcional, para moradores locais e também
estrangeiros, tendo em vista que a celebração
alavanca os lucros de hotéis, comércios,
meios de entretenimentos culturais
nacionais. Bem como, atletas passam anos
treinando e almejando as Olimpíadas, no que
diz respeito a uma seleção escrupulosa,
podendo lhes proporcionar grandes
conquistas, como prestigiadas medalhas.
      Em contraposição, estamos vivenciando
uma colossal pandemia, que já contabiliza
mais de 3 milhões de mortos. Apesar de já
existir vacinas, a porcentagem de imunizados
no mundo é mínima, somando meros 10,2%
da população. O cenário é ainda pior no
Japão, embora considerado sob controle a
situação, só possui 6,0% habitantes com
primeira dose aplicada. Isto posto, vale
lembrar que o país é tido como “velho”, em
razão da maior parte dos japoneses serem
idosos, um dos principais grupos de risco.
Inquestionavelmente, essa é uma doença
potencialmente transmissível e mutável,
como já foi provado tanto na teoria quanto
na prática, com taxas de transmissão que
crescem exponencialmente e com facilidade,
e ignobilmente as mortes também.  

      Especialistas afirmam que não é o momento
de efetuar a festividade. Segundo o
infectologista Marcos Boulos, professor da
Faculdade de medicina da USP e membro do
Centro de contingência da Covid-19 do estado
de São Paulo, argumenta:  "Com a Olimpíada,
os japoneses teriam dentro de seu país um
número expressivo de pessoas de regiões onde
a transmissão não está controlada, como o
Brasil por exemplo", afirma também: "Com eles
[protocolos], procura-se evitar uma
transmissão mais intensa. Mas, quando você
tem aglomeração, esses protocolos não são
obrigatoriamente seguidos, como no caso de se
manter distâncias adequadas". Por fim, avalia:
"Por isso, não é o momento ideal para se
promover qualquer tipo de aglomeração, como
nos Jogos Olímpicos, com pessoas lado a lado,
mesmo de competidores, que permaneçam
juntos.".
      Notoriamente, a esta altura, sediar a
competição esportiva é imprudente, colocando
em risco a saúde de nações e todos os avanços
contra a Covid-19 até o vigente momento.
Ousamos dizer ainda que é insensível, com
todos que perderam seus entes queridos, com
os que possam perder e com todos os campos
médicos que suplicam para entendermos que a
Pandemia ainda não acabou. Além de
ignorante, uma vez que, a tão famigerada
economia ‘defendida’, não funcionará sem
pessoas vivas para gerar capital. Cabe às
autoridades decidirem se preferem medalhas a
vidas. E que lembranças serão guardadas nas
bagagens físicas ou emocionais dessa edição.
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Artigo de opinião por Luiza Rateiro e Sofya Bueno.

©Clara Gomes



      Nosso Colégio Miranda, tem a honra de se localizar no mesmo bairro,
chamado Pirituba, que um atleta olímpico foi criado. Conquistando os
principais prêmios de sua modalidade, o talentoso Serginho nos presenteia
com sua participação em um Podcast com o aluno João Gabriel Moraes.
Prestigiem:

Página 04

Spotify:

João Gabriel Serginho

Youtube:
Ou

Para acessar esse Podcast, basta aproximar a câmera do seu smartphone do 
 QR Code ou do código do Spotify.



   Doping é a administração
ilícita de uma droga
estimulante, o principal efeito
que causa nos atletas é diminuir
a fadiga, melhorar a velocidade
e atuação do atleta, por ser uma
substância que melhora o
desempenho de um atleta. Nas
olimpíadas de 1968, no México,
foi a primeira a ter testes
antidopagem para evitar que
atletas se sobressaíssem sobre
outros. Se algum atleta for pego,
portanto, será automaticamente
excluído da competição.

 

   Mariya Savinova (campeã
olímpica dos 800m rasos),
Ekaterina Poistogova (bronze
nos 800m rasos dos Jogos de
Londres 2012), Anastasiya
Bazdyreva, Kristina Ugarova e
Tatjana Myazina. Além das
cinco, mais de 30 russos do
atletismo foram flagrados
suspensos por doping neste ciclo
olímpico. Neta lista estão Sergey
Kirdyapkin (campeão olímpico
da marcha atlética de 20km),
Tatyana Cernova (campeã
mundial do heptatlo 2011),
Yuliya Zaripova (campeã
olímpica dos 3.000m com
obstáculos) e Liliya Shobukova
(tricampeã da maratona de
Chicago).

Vídeo por Anna Ceccon , Igor Combinato e Marcus Dalan.
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O que é doping? Atletas pegos usando doping



      Em 2015 a Rússia sofreu uma grave acusação, do uso de doping em massa nos
esportes do país, mais tarde foi descoberto que o serviço secreto russo e o estado
estavam por detrás dos financiamentos de esquemas de doping para atletas
russos, durante as Olimpíadas de Sochi em 2014, por isso a agência antidoping
mundial (WADA) e o comitê olímpico internacional (COI) promoveram sanções
como a suspensão da agência antidoping do país (RUSADA).
      Em 2016 nas olimpíadas do Rio de Janeiro, a Rússia foi proibida de utilizar sua
bandeira nas modalidades do atletismo, remo e levantamento de peso, já nas
olimpíadas de inverno de 2018 na Coreia do Sul, 168 atletas competiram com a
bandeira neutra, devido às punições sofridas.
      Em 2020, o COI decidiu que a Rússia, nos próximos 2 anos em competições
esportivas, não poderá usar a bandeira, hino e uniforme. Nas olimpíadas de 2021
em Tóquio os atletas, que comprovarem sua inocência, utilizarão a bandeira do
comitê olímpico internacional, além de Tóquio as sanções se aplicam ainda na
copa do mundo 2022 no Catar e nas olimpíadas de 2022 em Pequim. A Rússia
planejava sediar os jogos olímpicos de 2032, porém além da suspensão de
participar de eventos esportivos, também foi decidido que o país não pode sediar
grandes eventos esportivos, exceção essa à final da Champions League em 2022,
pois não é considerado um grande evento.
      Por outro lado, os atletas russos que poderão participar de eventos esportivos
farão parte da equipe, rebatizada como ROC, acrônimo para o Comitê Olímpico
Russo. Além disso, foi escolhida como música definitiva no lugar do Hino –que
também foi banido− o concerto para piano número 1, que seu grande músico
nacional, Piotr Illich Tchaikovski, compôs em 1874, um dos pontos altos da
música romântica.
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Reportagem por Gustavo Barbosa, Gustavo Chinen, Maria Paula e Nicolas Leonel.



    As vitaminas são importantes porque participam de processos celulares
relacionados ao metabolismo energético, defesa antioxidante, boa imunidade,
reparação e crescimento tecidual e muscular e saúde óssea.

A importância de vitaminas na dieta dos atletas
Pesquisa por Daniel Carvalho, Giullia Morato, Lucas Spexoto e Pedro Oliveira.

O tecido desidratado é
mais suscetível a golpes e

ferimentos. Além disso,
beber pouca água leva à

falência do corpo.

A vitamina C é muito
importante pois fornece
força e flexibilidade aos
ligamentos e tendões. 

O cálcio é absolutamente
necessário para ossos

fortes, o que evita fraturas
por estresse. 

O zinco é um mineral
importante para a cura de
tecidos e para a prevenção

de lesões musculares.

O ômega 3 é composto por
ácidos graxos essenciais

que atuam como defesa do
corpo contra a inflamação 

Por Camila Borges, Helena Pallos, Isabelly Martin e Letícia Soukup.

Bioquímica na alimentação dos atletas

Para saber sobre acesse o QR Code a seguir:
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O procedimento, em geral
não aconselhável, é
comum em modalidades
olímpicas como o boxe e
o judô, mas ficou famoso
com a ascensão midiática
do MMA: o lutador
brasileiro José Aldo, por
exemplo, relatou já ter
passado de 77 kg para 65
kg em apenas cinco dias –
o limite de sua categoria,
a peso-pena, é 66 kg. A
maioria dos atletas de
endurance preocupa-se
com o seu peso, pois sabe
que o peso extra que
carregar, pode custar
tempo, desperdiçar
energia, aumentar o
estresse nas articulações
e afetar a sua
performance. Para se ter
uma ideia da importância
do peso na sua
performance, um estudo
avaliou que um aumento
de peso em 5%, tinha
como consequência, um
decréscimo na
performance de 5% num
teste de 12 minutos de
corrida. 
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A massa é uma grandeza
que perpassa todas as
modalidades olímpicas.
Ela está na especificação
dos equipamentos
esportivos, que precisam
ficar dentro do padrão
estipulado pelas
confederações, e também
define as categorias de
alguns esportes, como o
boxe, que separam seus
atletas em grupos de
acordo com sua massa
corporal. O quilograma é
a unidade de medida
oficial da massa. Alguns
competidores adotam
uma dieta rigorosa que os
fazem perder grandes
quantidades de massa em
poucos dias, a fim de
serem aprovados na
pesagem que define as
categorias de alguns
esportes. 

Felizmente que não
existe apenas um corpo
ideal para cada
modalidade desportiva.
Encontramos uma
grande variedade nos
corpos dos atletas de alto
nível no ciclismo, triatlo
e corredores. Como
exemplo de dois
vencedores do Tour de
France: Jan Ulrich,
ciclista alemão vencedor
em 1997, tinha 1,83 m e
pesava 73 kg, enquanto o
vencedor do ano
seguinte, Marco Pantani,
tinha 10 cm a menos de
altura e pesava apenas
57 kg. Entretanto
existem algumas
características físicas de
cada modalidade
relacionadas com a
quantidade de massa
muscular e percentual de
gordura relativas a cada
uma das modalidades.

Pesquisa por Bárbara Guntendorfer e Heloísa Braga.

Performance
+ peso =
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Disponível em: <https://www.google.com/url?
sa=t&source=web&rct=j&url=http://globoesporte.globo.com/atletismo/noticia/2015/08/atletismo>.

 Acesso em 03 de junh. de 2021.



             Como muitos sabem, as paraolimpíadas são eventos tão importantes e
grandiosos quanto as olimpíadas por conta da inclusão social implantada nesse
evento. A seguir você saberá um pouco da história de como esse importante evento
esportivo foi criado. Nem sempre as paraolimpíadas estavam presentes. Apenas em
1948 a ideia das paraolimpíadas quando Ludwig Guttmann organizou um evento
esportivo competitivo para soldados com lesões na medula espinhal.

            Assim como as olimpíadas, as paraolimpíadas ocorrem de quatro em quatro
anos. São as mesmas modalidades, porém elas são adaptadas para pessoas com
diversos tipos de deficiências poderem participar do evento. As seleções dos atletas
são feitas através do sistema de classificação funcional e busca classificar atletas
com a mesma deficiência e perfil funcional para classificá-los de maneira justa. Os
participantes são recompensados com medalhas olímpicas caso ganhem as
competições e são tão valorizados quanto os atletas das olimpíadas.

        Este ano, nas olimpíadas no Japão teremos atletas de 204 países diferentes
participando das paraolimpíadas e olimpíadas. É sempre um grande feito
demonstrar que essas pessoas quebram barreiras e fazem importantes feitos no
mundo dos esportes. Essa conquista, ajuda também a demonstrar para jovens e
crianças com deficiências físicas e mentais que elas podem ter um futuro inspirador
e fazer o que elas querem. A Paralimpíada é muito mais do que um evento esportivo,
é uma conquista, um feito que é muito importante para a história.
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Ludwig Guttmann.Daniel Dias.

Pesquisa por  Ana Moretti, Brenda Corteze e Guilherme Tosta.



    A primeira tocha olímpica era chamada
de “pira olímpica", mas hoje em dia esse
nome não é mais usado. A chama olímpica,
referência ao fogo que queimava em
homenagem à deusa Hera (Juno) durante
os jogos de Olímpia, não surgiu nos Jogos
de Atenas. Somente em 1928, nos Jogos de
Amsterdã, foi que o fogo olímpico
ressurgiu. 
        A primeira pira olímpica manteve o
fogo aceso durante toda a duração da
Olimpíada. A chama passou a ser acesa
com a corrida da tocha na abertura dos
jogos, em Berlim 1936. A primeira tocha foi
carregada por 3000 corredores até o
estádio olímpico de Berlim, tudo foi
calculado para que a chegada coincidisse
com o exato momento da festa. O ritual foi
criado para estabelecer um elo entre os
jogos da antiguidade e os jogos
contemporâneos. 
    A chama olímpica representa a pureza da
eterna juventude olímpica. Serve de elo
entre o berço das Olimpíadas na Grécia e as
cidades-sede, dos jogos contemporâneos A
geração de prata do voleibol. Dois títulos
Olímpicos, três Mundiais e nove conquistas
da Liga Mundial da seleção brasileira
masculina de vôlei colocaram o País no
topo do esporte. Na década de 2000, os
brasileiros tiveram uma das maiores
hegemonias vistas no es

   A história das medalhas nas Olimpíadas
começou com os primeiros Jogos
Olímpicos da Era Moderna. O evento foi
realizado em 1896 pelo barão Pierre de
Coubertin e sediado em Atenas, na
Grécia. Os primeiros colocados
ganharam medalhas de prata, enquanto
os segundos colocados ganharam
medalhas de bronze. 
         Os anéis entrelaçam-se para dar voz
a valores como o universalismo e o
humanismo. Os aros que compõem a
bandeira são de cores diferentes para
representar o respeito às diversidades de
todas as nações e contrastam com o
fundo branco, que representa a paz entre
os continentes. 
         Na Grécia Antiga, apenas o campeão
era premiado, mas ele ganhava uma
coroa de louros para simbolizar a
conquista. As medalhas só foram
instituídas nos Jogos Olímpicos da Era
Moderna, e na primeira edição, que foi
realizada em Atenas, os vencedores
levaram a prata para casa, enquanto o
segundo colocado levava o bronze.   
         O ouro só foi aparecer pela primeira
vez em Paris-1900, mas os vencedores
recebiam também outros prêmios além
das medalhas. Só em Saint Louis-1904 é
que uma medalha de ouro maciço foi
entregue aos campeões olímpicos. Isso,
no entanto, durou apenas até Estocolmo-
1912. Depois da Primeira Guerra
Mundial, o uso do ouro entrou em
declínio e as medalhas dos vencedores
passaram a ter apenas um percentual do
metal dourado.
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Pira Olímpica de 2016.

Pesquisa por Eduardo Polli, Fernanda Costa e Victor Godoy.
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Infográfico por Sarah Dias



      A transexualidade é um transtorno de identidade de gênero. O
endocrinologista é quem deve administrar os hormônios, que terão
duas finalidades: bloquear aqueles do sexo atual, indesejado, e
administrar os que vão produzir as modificações corporais que
aproximem o paciente das características do novo sexo. Por fim, o
cirurgião, a quem cabe completar, da melhor maneira possível, a
transformação corporal e dos órgãos genitais.
      Laurel Hubbard pode se tornar a primeira atleta transgênero a
participar das Olimpíadas, ela foi a primeira mulher trans a ganhar um
título internacional de levantamento de peso pela Nova Zelândia.
Embora Hubbard atendesse aos requisitos de elegibilidade para
competir, sua vitória gerou polêmica, com alguns outros competidores
alegando que a competição era injusta. 

         A luta pelo reconhecimento das transexuais traz muitas respostas
a respeito da questão identitária que são muito mais profundas do que
os aspectos anatômicos e fisiológicos dos órgãos sexuais. Os
transexuais precisam dessa identidade, adequando-se o sexo biológico,
inclusive o aparelho sexual que gera, em muitos casos, a necessidade de
trangenitalização.
      Outro exemplo é a Tiffany, a primeira atleta trans a jogar na
Superliga do Brasil. Tornou-se a primeira transexual a atuar na elite do
vôlei brasileiro. Mais do que isso, ela se tornou exemplo na luta pela
abertura à transexualidade no esporte e símbolo de esperança para
tantos outros que, assim como ela, têm o direito de lutar pelos seus
sonhos. 
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Pesquisa por fabrício Guedes, Guilherme Gregório, Lívia Caniato e Nicolas Mayr.
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Ilustrações por Camila Baute, Isabelle Braz, Leonardo Trindade e Letícia Fonseca.



     A geração de prata do voleibol. Dois títulos Olímpicos, três
Mundiais e nove conquistas da Liga Mundial da seleção brasileira
masculina de vôlei colocaram o País no topo do esporte. Na década
de 2000, os brasileiros tiveram uma das maiores hegemonias
vistas no esporte mundial. Todas essas conquistas tiveram um
pontapé inicial, e foi em 1984, em Los Angeles, quando a prata
conquistada se transformou em ouro para a história da seleção
brasileira de voleibol. 
     Essa seleção do técnico Bebeto de Freitas era formada pelos
seguintes jogadores: William (Capitão), Amauri, Badá, Bernard,
Bernardinho, Domingos Maracanã, Fernandão, Montanaro,
Vinícius, Xandó, Renan Dal Zotto e Rui Campos do Nascimento.
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Renan: integrante da Geração de Prata de 1984.
Venceu a Covid em 2021!

Seleção de 1984 atualmente.Seleção de 1984.

Homenagem:
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