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NO CANADÁ Ribeirão-pretana Leila Mostaço, de 29 anos, conheceu o esqui cross-country em 2008 e hoje integra a Seleção Brasileira

DO CALOR AO GELO

Esquiadora mora
em Winnipeg desde
2010, onde finaliza
seu doutorado em
Engenharia Biomédica
BRUNO BELLOMI
bruno.eduardo@jornalacidade.com.br

Imagine uma pessoa
nascida em Ribeirão Preto
vivendo em um país onde
as temperaturas no inverno
chegam aos 35° negativos.
Essa é a vida de Leila Mostaço, uma ribeirão-pretana
de 29 anos que conheceu o
esqui cross-country no Canadá em 2008 e que, atualmente, integra a Seleção
Brasileira da modalidade.
Leila se mudou para São
Paulo com um ano de idade, mas, curiosamente, se
formou em Física Médica
pela USP de Ribeirão Preto. Desde 2010 a atleta mora com o marido em Winnipeg, onde cursa doutorado
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em Engenharia Biomédica.
“As Olimpíadas de Inverno em Vancouver [Canadá, 2010] coincidiram
com a época que nós estávamos arrumando a mudança. Eu sempre fui apaixonada por esportes e a
partir desse momento decidi que gostaria de tentar
realizar o sonho de participar de uma Olimpíada”,
afirmou Leila, que em Ribeirão chegou a ser nadadora da USP e Recreativa,
além de já ter participado
de competições de futsal,
triathlon, vôlei e basquete.

Frio intenso
Uma das maiores dificuldades de Leila foi a
adaptação ao intenso frio
canadense. “Quando eu
morava em Ribeirão dormia de edredom e meias,
mas depois do meu primeiro inverno aqui no Canadá, que peguei 35º negativos, com sensação térmica de 42º negativos, alguma coisa mudou. Depois

“Hoje em dia me considero superadaptada ao
frio e inverno. Na verdade, acho que se tornou minha estação favorita do ano”
Leila Mostaço
29 anos, esquiadora ribeirão-pretana

de passar por uma experiência tão extrema, o corpo
parece que estabelece outra escala de frio e calor”,
afirmou a atleta.
Ela conta que em Winnipeg as temperaturas são
baixas o ano todo, o que favorece na hora das competições. “De uma maneira
geral me considero adaptada ao frio. Mas às vezes a
temperatura ainda me surpreende”, brincou Leila.
Seleção Brasileira
Leila Mostaço, que busca patrocínio para viagens
e equipamentos, integra
a Seleção de esqui cross-country desde agosto deste ano. “A minha primeira prova oficial [pela Seleção] foi agora no final de
novembro, em West Yellowstone, Montana [Estados
Unidos]”, disse Leila, que
na primeira semana de janeiro disputa uma prova
em Thunder Bay [Canadá]
e em seguida embarca para
disputas na Letônia.

Modalidade exige
maior resistência
dos competidores
Diferente do esqui alpino, quando os atletas descem montanhas apenas
controlando a velocidade,
o esqui cross-country exige
mais resistência dos atletas.
“No cross-country devemos nos locomover usando a força dos braços e das
pernas para percorrer diferentes terrenos”, contou a
esquiadora ribeirão-pretana Leila Mostaço. As provas
da modalidade variam de 1
km a 50 km.
“Assim como o remo,
o ciclismo, a natação e a
corrida de rua, nós usamos praticamente todos
os principais músculos do
corpo”, acrescentou a atleta, que atualmente vive no
Canadá com o marido.
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-35º

foi a temperatura mais baixa que Leila pegou em um
inverno no Canadá
FOCO E FORÇA Ribeirão-pretana Leila Mostaço, em prova neste ano na Montanha Red Mountain, no Canadá
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2008

foi o ano que Leila teve contato pela primeira vez com
o esqui cross-country
TCHAU, FRIO! Esquiadora de Ribeirão, momentos antes de competição na Montanha Silver Star, no Canadá

