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Diego Oyarzabal e Julianna Uzejka

F

undada em 1984, a ADIPA comemora em 2008, 24 anos de
existência. A partir deste
ano está de cara nova: modernos equipamentos, professores
qualificados (cada um com
seu próprio estagiário, sendo ele aluno do IPA) e diferentes horários para melhor atender ao seu público.
A Associação está independente, ou seja, ela se auto
sustenta, não mais dependendo do IPA para se manter. Os alunos da instituição têm 45% de desconto e a
mensalidade passa de R$ 100
para R$ 55.
De acordo com o coordenador
da Academia, professor Carson Siega, “os iniciantes devem gozar de uma
boa saúde e trazer um atestado médico
que comprove”. Para os que resistem à prática, o
professor afirma que se exercitar “é tão importan-
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Malhação é uma das práticas mais requisitadas na ADIPA

Opinião
de alunos

te quanto, comer, respirar, ter hábitos de higiene e relacionar-se com outras pessoas. Nosso
corpo foi feito para o movimento. Se não fizermos isso, em pouco tempo, com a chegada da
idade, certamente sofreremos com os probleNathalia Kurtz e
mas causados pelo sedentarismo”. Também
Gabriela Azevedo
alerta que a fadiga, cansaço, estresse, hipertensão arterial, diabetes, doenças
Ellen da Silva, 18 anos,
cardiovasculares e obesidade, poestudante do 3º semestre
de
dem ser sintomas e doenças que
Enfermagem, freqüenta
a
afetam as pessoas ociosas.
ADIPA “porque é perto de
O professor Carson Siega
casa, barato e, apesar de
ser
recomenda fazer musculação
pequena, é muito boa”.
e natação paralelamente, mas
Gilberto Sellig, 24, forressalta que “é sempre bom
mado em Engenharia Ci
ter um acompanhamento
vil, costuma praticar exer
cíprofissional, para não sobrecios na Academia porque
faz
carregar os músculos. Faparte da equipe de nataçã
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do IPA. “Gosto do lugar po
rprocurar o médico amanhã”.
que é tranqüilo e assim po
sso
A academia também defazer meus exercícios sosse
senvolve um trabalho voltado
gado”.
para o público da terceira ida“A academia é boa porque
de, e firmou uma parceria com
a Universidade do Adulto Maior permite que eu faça natação”,
(UAM). Nesse programa os idosos explica Luciano Hausen, 28,
funcionário da Biblioteca
participam de várias oficinas e dido
IPA. E para melhorar o pr
versas atividades.
eparo físico, costuma corr
Uma equipe médica está a serviço da
er
Academia e se encontra se encontra no prédio H e utiliza a pista de atletismo
no Campus D. Leonor.
do Campus IPA.
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