ClassiFolha
Ubatuba aluga-se apartamento
mobiliado para temporada e finais
semanais.
Trata fone (016) 3368-4117 /
3368-1865 / 927840-90

ALUGA-SE
Apartamentos mobiliados para
temporada e para finais de semana.
Trata fone (016) 3368-4117/
(016) 3368-1865 ou
9278-4090

Modalidade é ideal para
quem quer cuidar do
corpo, mas não gosta dos
treinos mais tradicionais,
como musculação

CUIDADORA DE IDOSOS Auxiliar de Cozinha, ou Folguista.
Tratar : Maria José
Fone: (16) 99726-2982
PASSO ROUPA - (16) 3114-1467
CASA POR APARTAMENTO
Tenho casa com 3 dormitórios no
Santa Angelina.
Troco por apartamento em São
Carlos.
(16) 3010-2714

imóveis
Laboratório de Análises Clínicas
Dr. Arnaldo Buainain S/S Ltda.

VENDE-SE
Casa na Santa Angelina. Terreno 12x25
mt². 3 quartos, 1 suíte e Edícula. Aceita
financiamento. Fone: 335-9674 ou 992494613

Unidade 1:

Rua Carlos Gomes, 1560
Fone: PABX (016) 3301-5599

Unidade 2:
Alameda Paulista, 1762 (balão do Sesi)
Tel.: (16) 3339-1230 - Fax.: (16) 3337-4506

VENDE-SE
Casa na Santa Angelina. Terreno 10x41
mt². 3 quartos, 1 suíte, armários e 1 casa
nos fundos independente. Valor R$
300.00,00. Fone: 335-9674 ou 992494613
VENDE-SE
Casa no Vale do Sol. 2 quartos. Terreno
11x25 mt². Acabamento de 1ª qualidade.
Valor R$ 250.000,00. Fone: 335-9674 ou
99249-4613
MAISON DE VERSAILLES
Apt. de alto padrão - c/ 03 dorm. (1 suite)
+ 1 dorm. reversível e demais dep. c/ 02
vagas - desocupado - área de lazer completa
- R$530.000,00 - Tel: 3214-8336 / 34728972
JARDIM TROPICAL
Belíssimo Aptº - c/ 03 dorm (1 suite) e
demais dependências - c/02 vagas - desocupado - àrea de lazer completa R$325.000,00
Tel: 3214-8336 / 3472-8972
RESERVAS DO OITIS
Apt. em fase de acabamento - c/02 dorm.
e demais dependências - área de lazer
completa - R$100.000,00 - Tel: 32148336 / 3472-8972
RESERVA DOS OITIS
Em frente ao Shopping Jaraguá. 3 Quartos,
1 suíte, 1 sala, cozinha, banheiro, garagem
para 2 carros. Entrega em Novembro. Fone:
(11) 98841-6999 ou (11) 2233-0608 com
Bruno. Valor a combinar.
CASA EM
PRADÓPOLIS / SP
Vende-se ou Permuta –se com casa em
Araraquara
3 quartos sendo suíte, copa, cozinha, sala,
escritório , garagem , quarto despeza e
lavanderia R$ 250.000,00 . Trata fone (016)
3114-85-99 Irani .
APTO VENDO - CENTRO
Ed. Le Premier - 3dorm., 2 vagas, 110 mts
área útil, piscina, playground, quadra.
R$580.000,00 (aceito imóvel de menor
valor - 3322-3302/997113660
VENDO OU TROCO
Residência no Cond. Buona Vitta, 3
suítes, piscina, área de lazer, 200mts de
construção, 360 mts de terreno.Vendo ou
troco por imóvel de menor valor, ou apto
no litoral. R$750.000,00. (16) 33223302/ (16) 99711-3660
ALUGA-SE KITNETS
Na Vila Xavier
Tratar na Imobiliária Caravela Imóveis
Av. São Paulo,634
Fone: (16) 3332-2120/ 99149-9999

ARARAQUARA, 10 DE
DEZEMBRO DE 2017

Os benefícios
da dança
como
atividade
física

Rubão Construções Especializado em
troca de telhados, encanamento,
pintura, elétrica serviços de pedreiro
e, geral.
Trata fone 3214-5383 /
9702-9111.
Rubao.pedreiro@hotmail.com
Avenida José Bonifácio 207 Centro
Araraquara.

VENDO APARTAMENTO
PARQUE DOS TRILHOS
03 QUARTOS, 03 banheiros, 02 salas e
demais dependências, todo mobiliado.
R$ 400.000,00
Tratar 3357-0557 ou 9-97583377
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Floricultura
Nilce!!
Cestas de café da manhã, café da
tarde, vinhos, buquê de noiva,
etc!!

Fone: (16) 3322-7700

Horário de atendimento: Segunda à
Sábado: dás 9:00 às 19:00hs
Domingos: 9:00 às 12:00hs
Aceitamos: Cartões Visa e Mastercard
ou Cheque pré para 30 dias!!

FOLHA DA CIDADE:
16 3332-3626 /16 3010-2714

Dançar é se sentir livre, é
conhecer o corpo e aprender a
se expressar através dele, é
garantir novos amigos e trabalhar para melhorar a saúde. O
exercício da dança mexe com
todos os músculos do corpo ao
mesmo tempo, e é justamente
por isso que a atividade deve
sim ser considerada um treino.
Se você está em dúvida na
hora de escolher qual atividade
praticar para acabar com o
sedentarismo, a dança é uma
ótima opção, já que ela te permite escolher o ritmo e o tempo
que você quer trabalhar com
uma infinidade de estilos como
jazz, ballet, hip hop, dança de
salão, pop, flamenco, zumba,
entre outros.
“A dança precisa ser encarada como exercício físico e
como método de treino porque
além de aumentar o gasto
calórico e proporcionar a
sociabilização, por ser uma atividade em grupo, também estimula o corpo todo e a gente
pode se exercitar a qualquer
momento”, afirma o professor
de dança da Companhia
Athletica Caio Fazan.
Todos os estilos de dança
trazem benefícios como aumento da flexibilidade, aprimoramento da coordenação motora, melhora cardiorrespiratória, aumento da circulação sanguínea,
equilíbrio da pressão arterial, ativação do sistema linfático,
otimização do condicionamento
aeróbico e o principal, libera
endorfina. Além de ser um exercício físico excelente, dançar é
também uma grande terapia.
“Na Companhia Athletica temos aulas em grupo, que além
dos benefícios físicos, são ótimas para trabalhar a socialização com os colegas, combater a
timidez e a depressão, aumentar
a autoestima e a disposição para
enfrentar o dia-a-dia. E tem as
aulas individuais, indicadas para
as pessoas que querem aprender a coreografia toda, com uma
aula mais personalizada, de acordo com os gostos e o ritmo da
pessoa”, explica Caio.
A blogueira e aluna de dança Izabella Nader Toniello, conta que fez ballet por 12 anos e se
encontrou nas aulas da Cia Party
porque pode ter contato com
outros ritmos da dança. Atualmente, declara que não troca as
aulas individuais por nada no
mundo. “Eu entrei na sala para
ter aula de dança com o Caio e
me apaixonei, me descobri. Na
época minha filha estava com
seis meses, eu não estava com
o corpo que eu queria e precisa
de atividade física, mas não queria fazer musculação. Com as
aulas de personal em dança eu
consegui emagrecer 10 quilos e
me descobri como mulher, como
esposa, melhorei a autoestima.
A dança faz bem para o meu
corpo e minha alma”, diz Bella
Nader.
As aulas com músicas mais
dinâmicas, como reggaeton e
merengue, têm solicitação
cardiovascular forte, que equivale a uma caminhada moderada. Todas as danças ajudam a
melhorar a postura com fortalecimento da lombar e costas.
“Qualquer pessoa pode fazer,
exceto pessoas que tenham alguma recomendação médica
para não fazer este tipo de atividade. Inclusive é um exercício
que pode auxiliar as gestantes
porque a dança trabalha o quadril e a coluna fica bem protegida. Quem dança os males espanta e espanta também aqueles quilinhos extras”, finaliza o
educador físico Caio Fazan.

