Carnaval agita Academias da Cidade
As Academias da Cidades de Belo Horizonte entraram mesmo no clima de carnaval e fizeram aulas temáticas para preparar os participantes para a folia. Deu tão certo a junção das
comemorações com a malhação que em algumas delas um dia só não foi suficiente. Na
quinta-feira, 28/3, os participantes das 3 turmas da manhã da Academia da Cidade Bairro
das Indústrias, no Barreiro, se exercitaram ao som de músicas de axé e acessórios divertidos, como óculos coloridos, máscaras e tiaras.
Já na Academia da Cidade Dom Joaquim, na região Nordeste, também na quinta-feira, a
descontração e alegria tomaram conta dos 45 usuários que participaram de um aulão devidamente caracterizados.
Também na quinta, a Academia da Cidade Vale do Jatobá, no Barreiro, a turma dos professores Ana Carolina Freitas e Agrimar Junio, entrou no clima do carnaval com um aulão
embalado por músicas baianas e marchinhas de carnaval. Os usuários participaram ainda
de uma roda de conversa abordando brevemente os seguintes temas: uso de drogas ilícitas, abuso do álcool e sobre o uso de preservativo para evitar transmissão de IST.
E para fechar a semana, a sexta-feira, 01/03, foi o dia escolhido para as comemorações do
carnaval nas Academias da Cidade São Marcos, Ribeiro de Abreu e Belmonte, na Nordeste.
Na Ribeiro de Abreu, os 66 usuários da academia participaram de um aulão com a temática
do carnaval. Além da folia, a conscientização também ganhou espaço. Foram distribuídos
materiais informativos sobre as IST, camisinhas feminina e masculina, além de lubrificante.
Os participantes aproveitaram as fantasias e a descontração para fazer uma caminhada
carnavalesca junto com as crianças da UMEI do bairro, que fica ao lado da academia.
A alegria tomou conta dos usuários da Academia Belmonte, na manhã de sexta-feira. A
unidade estava toda decorada com máscaras coloridas, confete e serpentina, além de uma
mesa com vários acessórios à disposição de todos. Quem esteve por lá também recebeu
orientações de combate ás IST e preservativos.
Bailarinas, Maria Bonita, unicórnio, mascaradas e palhacinhas, foram algumas das fantasias
escolhidas pelas usuárias da academia do São Marcos. Depois do aulão bastante animado,
os participantes puderam se hidratar com sucos naturais
A academia Petrópolis, no Barreiro, começou a sexta-feira, 01/03, bastante agitada. Os 41
participantes se entregaram aos exercícios físicos em ritmo de folia de carnaval, caracterizados com acessórios como colares e máscaras coloridas. As energias foram recarregadas
com uma extensa mesa de café da manhã com bolos, roscas, café e sucos.
Na Academia da Cidade Vila Biquinhas, na Regional Norte, os professores Alexandre Firmino e Emanuel Franco, comandaram as aulas de step fantasiados de Super-Homem e “árabe
tropical”, respectivamente. A turma. bastante animada. não deixou de lado as fantasias e
acessórios. Participaram da ação 65 usuários das três turmas da manhã.
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