




Em meados do século passado,

Ipanema nem tinha academia de ginástica

e um garoto franzino, de l 2 anos, já se

exercitava na região. Naquela época,

Rudolf Hermanny freqüentava um terreno

baldio na Rua Sadock de Sá onde o

professor Agenor Moreira Sampaio -

conhecido como Mestre Sinhozinho, um

grande incentivador da malhação no Rio -

treinava a garotada. Ali, Rudolf fazia

musculação com aparelhos improvisados,

treinava boxe e praticava outros exercícios.

"Aquilo era a nossa academia", lembra

ele, que foi colega de malhação do

maestro Tom Jobim. Hoje, em invejável

forma física, Hermanny orgulha-se da vida

dedicada ao esporte. Ainda pequeno,

lia enciclopédias que ensinavam a executar

golpes de lutas. Aos 17 anos teve

a primeira vitória na capoeira. Aos 22

começou a lutar judô, esporte do qual

é faixa-preta, e conquistou dois títulos

nacionais (em 1954 e 1961). Em 1964

foi preparador físico da Seleção Brasileira

de futebol e com a equipe disputou a

Copa de 66, na Inglaterra. A paixão pelos

exercícios é tamanha que ele chegou a ter

sua própria academia, que funcionou até

1995. Hoje treina judô e jiu-jítsu

diariamente e dá aulas na Academia

Shoto-Kan, em Ipanema. A rotina é

puxada. As 6h30 ele já está treinando.

São três horas diárias de golpes e

rolamentos de judô e jiu-jítsu. Em seguida,

dá aula das 9h30 às l 2h30. Ou seja,

o velhinho começa o dia com seis horas

de malhação - já que durante as aulas ele

também precisa suar a camisa. Para

suportar o tranco, vai pra cama todos os

dias às 2 l h30. Além disso, não fuma,

bebe pouco e pega leve nas carnes

vermelhas. O segredo para continuar tão

saudável e em forma? "Bom senso e

moderação são fundamentais, tanto na

alimentação quanto na vida em geral.

Não se esbalde só porque é jovem.

Guarde um pouquinho para quando for

mais velho", aconselha.
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A agente de viagens Ângela Maria é

viciada em adrenalina. Não por acaso,

também responde pelo apelido de Vovó

Aventura. Desde que perdeu o marido,

no naufrágio do Bateau Mouche - o

barco afundou no réveillon de 1989, na

Baía da Guanabara, deixando 55 mortos

-, ela encontrou nas aventuras inusitadas

uma maneira de amenizar a dor.

"Quando fiquei viúva, decidi pensar num

programa de vida. Escolhi trabalhar e

viajar", diz. De lá para cá já rodou o

mundo. Sempre em aventuras capazes de

deixar muita garota de Ipanema no

chinelo. Angela já sobrevoou o Himalaia

num avião beirando o Monte Everest,

acampou em barracas no Quênia, na

África, e praticou shotover jet - lancha de

corrida que faz acrobacias em altas

velocidades -, na Nova Zelândia. Numa

de suas maiores estrepolias, atravessou

o Saara em cima de um camelo,

enfrentando o sol inclemente do deserto

e aquele mundão de areia. E já tem sua

próxima viagem programada. No final

do mês que vem irá à Rússia, passando

por países como Polônia e Estônia. Para

rodar tanto, o que não pode faltar é

energia. Por isso, quando está no Rio, a

Vovó Aventura faz hidroginástica e pilates

duas vezes por semana, não bebe, não

fuma e cuida da alimentação. E ainda

arruma tempo para exercitar também a

mente, em cursos como os que fez de

isamismo e mitologia grega. "Tento me

manter sempre atualizada e aproveitar o

melhor do meu dia. Acho que esse é o

segredo. Tenho muita alegria de viver."



O advogado Ailton Sampaio encontrou

na praia um aliado no combate ao estresse.

Diariamente, ao chegar do escritório, por

volta das 20h, caminha cerca de 8 km pelo

calçadão da Zona Sul carioca. Vai do

início do Leblon ao Arpoador e volta.

Quando está mais disposto, alonga

o percurso até o jardim de Alah. "Vou num

ritmo rápido. Não paro nem para

cumprimentar os amigos", conta. Uma de

suas frases preferidas é uma máxima

que ouvia da mãe, que faleceu aos 97

anos: "Não sou velho, sou antigo".

Nem mesmo o diabetes o impediu de

se exercitar. Já foi juiz de futebol, mas

largou a profissão porque não conseguia

dar atenção à família durante os finais

de semana. "O bem-estar é também

fruto da tranqüilidade de ter uma família

bem-formada e dos 50 anos de casamento

feliz", garante o advogado, que há 20

anos ajudou a fundar uma rede de vôlei no

Posto l 2. Hoje, a turma que joga ali é tão

animada que até fundou um bloco de

carnaval, o Bloco Areia, que sai no Leblon.

"Só não fui este ano porque choveu",

lamenta e e, que ano passado saiu com

o neto João, 4 anos, no colo. Para

o advogado, um dos segredos para

envelhecer bem e feliz é, além de cuidar

da saúde, claro, saber curtir e ser grato

pelas coisas simples da vida. "Agradeço

todo os dias por poder caminhar na praia,

por exemplo", conta. "O calçadão carioca

tem vida própria. Caminhando, presto

atenção no mar, na areia, nas escolinhas

de esportes, nas pessoas. Tudo isso é vida."



Foi preciso que Onísia Reis levasse

um susto para começar a praticar

exercícios físicos. Há quatro anos, numa

manhã ensolarada, a dona-de-casa

estava tomando banho de mar, em Cabo

Frio, quando uma onda enorme a

engoliu. A pancada da parede de água

fez com que Onísia sentisse dores por

todo o corpo. Apesar disso, não levou

a coisa muito a sério e esperou o tempo

passar. Resultado: hoje sofre com hérnias

de disco, conseqüência do impacto da

onda. E foi justamente para combater

esse problema e fortalecer a musculatura

que Onísia começou a malhar. Desde

então, três vezes por semana, dedica

duas horas do dia para fazer

musculação, pilotes e caminhar na

esteira. E faz shiatsu uma vez por

semana. Na Academia Posto l l, no

Leblon, onde malha, faz o maior sucesso,

sempre sorridente e disposta. Mas,

mesmo antes de ter de se exercitar para

combater as hérnias, Onísia já gostava

de esportes. Aos 10 anos aprendeu

a nadar com os pescadores do Posto 6,

era um dos destaques nas competições

esportivas dos tempos de escola,

e sempre gostou de caminhar na praia.

"Tenho uma filha (Teresa, 49) que às

vezes parece ser mais velha do que eu",

conta, sorrindo. "Quando saio com as

minhas netas (Luciana, 30, e Daniela,

28), tento entender a geração delas.

Assim aprendo." Moradora de Ipanema

há 50 anos, Onísia é a autêntica

vovó-alegria. E diz que sua única tristeza

é não ter mais o marido ao seu lado,

para curtir a vida.
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