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Mais ampla, moderna 
e com novos serviços

CIRCUITO FUNCIONAL
Segunda-feira, às 18h30min
Terça-feira, às 12h15min
Quinta-feira, às 19 horas

DANÇA
Terça-feira, às 19 horas
Sexta-feira, às 18h30min

Um dos diferenciais 
da academia está no 
atendimento ao aluno. 
Os professores orien-
tam quanto à execução 
correta dos movimen-
tos e à postura. Motiva-
ção também é a palavra 
que norteia as aulas. “As 
pessoas precisam vir 
aqui e se sentir bem”.

A Viva Fitness Stúdio 
é parceira no circuito 
funcional, realizado 
de forma coletiva e 
que mescla exercícios 
de flexibilidade, 
alongamento, força e 
coordenação. Com foco 
na execução por parte 
do aluno, o tempo varia 
de 35 a 45 minutos.

Com duração de 50 
minutos, as aulas de 
dança têm parceria 
com o Jef’s Studio, de 
Santa Cruz, e objetivam, 
principalmente, a 
diversão do aluno, 
o entrosamento e a 
motivação. A ideia é sair 
da rotina e aumentar a 
autoestima.

Como você quer chegar no verão? A per-
gunta foi feita na página da Academia 
Movimento & Saúde, no Facebook, e é 

um convite para iniciar ainda hoje os treinos e 
começar a estação mais quente do ano com o 
corpo em dia. Ampla, moderna e com novos 
serviços, a academia que está há quase oito anos 
no mercado é a opção certa para a sua saúde. No 
final de julho, o espaço foi ampliado para mais 
de 200 metros quadrados, com o objetivo de 
proporcionar ainda mais comodidade ao aluno.  

O diferencial da Movimento & Saúde, des-
tacam os sócios-proprietários, Thiago Bervig, 
Gizelle Brandt e Leonardo Mueller, é o atendi-
mento. “Nossa academia é focada nisso. O aluno 
precisa entrar aqui e se sentir bem. Receber 
orientação quanto à execução correta dos movi-
mentos e ser motivado, sempre”, pontua Thiago.

Entre as novidades deste ano estão as aulas 
de circuito funcional e as de dança, realizadas 
de forma coletiva, em horários específicos. Mais 
informações podem ser obtidas diretamente na 
academia ou pelo telefone (51) 3718-2922.

A Movimento e Saúde fica na rua Cláudio 
Manoel, 72, segundo andar da Galeria Hyldon, 
no Centro de Vera Cruz.  O atendimento é das 7 
às 22 horas, de segunda a sexta-feira (sem fechar 
ao meio-dia) e das 9 às 12 horas, aos sábados. 
Faça uma visita, conheça o espaço e os planos 
disponíveis. Estudantes e famílias têm desconto. 
Quem adere aos planos trimestrais, semestrais 
e anuais também paga menos.
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