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CARUSO,Eduardo. Campineirodisputa a volta do Chile: Renato Ruiz, 21
anos, foi convocado para a seleção Brasileirade ciclismo e embarca
hoje para a disputa. CorreioPopular,Campinas, 11 fev. 20~

EDUARDOCARUSO
Da Agência Anhangüera
caruso@rac.com.br

ciclista campineiro
Renato Ruiz,21anos,
foi um dos doze atletas convocados pela
Confederação Brasileira de
Ciclismo(CBC)para compor a
seleção de elite nacional que
disputará a Volta do Chile, a
partir de sábado. Há mais de
três anos dedicando a vida ao
esporte, o ciclista af1rmaestar
emocionado com a confirmação da convocaçãoapós a seletiva nacional, em Curitiba.
"Quando saiu meu nome, eu
fiquei muitofeliz e fui o único
atleta aplaudido. Meu olho
encheu de lágrimas", conta.
O campineiro viaja hoje
para o Chile e acredita ter condições de obter um grande rendimentona sua primeira participação na seleção. "Vou para
trabalhar
para a equipe",
comenta. A prova terá de nove
a dez dias de duração, num percurso de aproximadamente 1,2
mil quilômetro, A velocidade
média será de 40 km/h e, nas
descidas de serras, os ciclistas
podem alcançar 120km!h.,

Taquaral. Quando vai treinar
"Essa prova tem uma divWgaem Iracemápolis, passa por um
ção muito grande."
O sonho do campineiro
; programa especial e faz treinamentos como o de vácuo em carpode'estar perto de se realizar.
ros - um veículo sai na frente e
O ciclista está negociando junto aos seus patrocinadores uma \ o ciclista pedala logo atrás para
treinar agilidade.
possível transferência dos treinamentos para a Europa, ain-
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da nesse ano. A
idéia é fazerum
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estágio de aproximadamente seis
meses. "O único
ciclista prof1ssionalqueconseguiu
isso foi o Hernan-
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desQuadriJunior.

se dedicar ao ciclismo, Ruiz con-
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Na Europa é outra

história. Terei que
aprender a andar de bicicleta
outra vez", exagera.
Ruiz pertence à equipe
mantida pela Prefeitura Municipal d~ Iracemápolis. Além dis-
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so, é patrocinado pela Peel's
Capacetes e pela Premiere Bolas de Futebol, empresa do

ex-zagueiro do Guarani e selede futebol, Júlio
César. "Foi o Júlio quem me
arranjou a bicicleta para eu
pedalar", afirma. Até 2bóo, o
ciclista corria pela equipe da
Prefeitura de Campinas. '~qui
eu não ganhava salário. Em Iracemápolis, eles pagam uma aju.
da de custo e proporcionam treinamentos."
A rotina de Ruiz não prevê
Objetivo
do
descanso.
Ciclistapedaciclistaé se la tOOososOjovem
dias, totalizando cerprofissionalizar ca de 600quilômetros por semae se transferir na, intercalando treinos de descanso (20a 30quilômetros), tiro
paraa Europa curto (agilidade) e percurso (180

Muito mais
que
competir
numa Olimpíada
ou Pan-Americano,Ruiztem como
uma de suas principais metas se
ptofissionalizar
na E9f.opa'. "É
iguala'Ôfutebol.O
jogador prefere ~\
ganhar uma CopadoMqndodo
que mpa-Olimpíada", compara. O evento mais importante
do ciclismo é a Volta da França.

'"'~'c_~_.~"

I

; ção brasileira

quilômetros), na Lagoa do
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TíTuLos
Em 2000,quando deixou de
andar de mountain bike para
quistou o seu primeiro título:
campeão paulista de montanha,
prova que compreende apenas
subidas. Em 2002,venceu a prova pela segunda vez. No mesmo ano, conseguiu se sagrar
campeão do Torneio de Verão
Sub-23, disputado na Baixada
Santista. Agora, veio a maior
conquista com a presença na
seleção brasileira.
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