
Há sete anos, focada em bem atender
ACADEMIA MOVIMENTO E SAÚDE
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Futebol, vôlei, dança... momentos de integração

09ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2018

A Academia Movimento 
& Saúde é muito mais do que 
corrida na esteira e muscula-
ção. Ela busca sempre envol-
ver os alunos e a comunidade 
em momentos de integração, 
a exemplo do último dia 6, 
junto ao FutePoll, no Rincão 
da Serra. Cerca de 80 pessoas 
participaram dos jogos de 
futebol e de vôlei e da aula de 
dança, ministrada pelo Jef’s. 
Teve também confraterniza-
ção com almoço. 

O dia ainda foi marcado 
por agradecimentos aos que 
auxiliaram na rifa solidária 
em benefício da ADAE. Ao 
todo, foram vendidos 1.315 
números, o que rendeu R$ 
2.630 à entidade. O presi-
dente, Luiz Carlos Souza, 

feliz com o resultado da 
ação, agradeceu o empenho 
da academia e de todos que 
colaboraram na compra e na 
venda dos bilhetes. Com o 
dinheiro, a ADAE irá adqui-
rir brinquedos, que ficarão 
na sede da entidade. Ain-

da será possível, cita Luiz, 
utilizar parte do recurso na 
estrutura do espaço. Todos 
os prêmios sorteados na rifa 
foram doados por parceiros 
da Academia.

MAIS INTEGRAÇÃO
Nas comemorações de 

sete anos, realizadas na pri-
meira semana de outubro, a 
Academia ainda envolveu 
os alunos em uma corri-
da matinal, às 6 horas, e 
em uma atividade pra lá 
de divertida. Chamada de 
“Doce vingança”, os profes-

sores sortearam alunos para 
que escolhessem exercícios 
a serem executados pelos 
professores. Os alunos se 
vingaram, é claro, mas no 
bom sentido. Foi diversão e 
rendeu muitos cliques nas 
redes sociais.

Está procurando um lugar 
para cuidar do seu corpo e 
ficar em forma para o verão? 
Conheça a Academia Mo-
vimento & Saúde. Há sete 
anos no mercado, ela conta 
com profissionais formados e 
capacitados para melhor aten-
der as necessidades do aluno. 
Aliás, bom atendimento é o 
foco principal da Academia, 
inaugurada em 1º de outubro 
de 2011, em Vera Cruz.

Ela dispõe de musculação 
para todas as idades; recu-
peração de lesões; ambiente 
climatizado; equipamentos 
modernos; avaliação física 
individualizada e muito mais. 
Tem também um largo ho-
rário de atendimento: de 
segunda a sexta-feira, das 7 
às 22 horas, sem fechar ao 
meio-dia; e aos sábados, das 
9 às 12 horas.

Não perca tempo e visite a 

estrutura da Academia Mo-
vimento & Saúde, localizada 
na rua Cláudio Manoel, 72, na 
Galeria Hyldon, sala 102, no 
Centro de Vera Cruz. Estu-
dantes e famílias têm descon-
to especial. Quem adere aos 
planos trimestrais, semestrais 
e anuais também paga menos. 
Faça ainda hoje sua inscrição. 
Informações pelo telefone 
(51) 3718-2922 ou pelas redes 
sociais da Academia.


