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RESULTADOS –Clube Cultura

Segunda rodada do 
Campeonato Soçaite 2020, 
com ótimos jogos e muita 
resenha! Próxima sábado 
não teremos rodada pelo 
feriado de Carnaval.

http://www.clubecultura.com.br/


Ballet e Jazz
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Dicas de Saúde

Diante de tantos fatores que podem contribuir para a 

perda exagerada de água, é fundamental garantir 

uma hidratação correta para evitar desidratação. 

Recomenda-se, então, que seja feita a ingestão de grande 

quantidade de água e também de sucos naturais e de água 

de coco.

Para o Carnaval

https://brasilescola.uol.com.br/carnaval/cuidados-com-o-corpo-durante-o-carnaval.htm

http://www.clubecultura.com.br/
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/desidratacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/carnaval/cuidados-com-o-corpo-durante-o-carnaval.htm
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MELHORANDO A SAÚDE E BEM-ESTAR ATRAVÉS DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA

Apenas uma parte dos adultos que inicia um programa de atividade física continua

participando, apesar dos benefícios que ele oferece.

As pessoas são motivadas por diversas razões mas a maneira mais eficaz de fazê-las iniciar

um programa e continuar com a atividade física é enfatizar os seus diversos benefícios que ele traz,

como:

Controle de Peso: As pessoas valorizam o condicionamento físico e a boa saúde, portanto,

procuram permanecer em forma e manter-se em boas condições de saúde. Quando estão

acima do peso, em primeiro lugar, iniciam um programa de dieta alimentar. O exercício físico é

frequentemente menosprezado, embora desempenhe um papel muito importante na perda de

peso e ele não apenas ajuda no controle de peso mas também elimina a inatividade física como

fator de risco à saúde.

Risco Reduzido de Doenças Cardiovasculares: A atividade física regular ou o

condicionamento cardiorrespiratório diminui o risco de morte por doença cardiovascular, em

geral, e de doenças coronarianas, em particular. Reduz o risco de hipertensão arterial.

Redução do Estresse e Depressão: O exercício regular está associado com a melhora na

sensação de bem-estar, diminuindo o número de casos de transtornos de ansiedade e depressão.

Ele é uma das principais medidas para o controle e prevenção do estresse excessivo.

Satisfação: embora as pessoas comecem uma atividade física para perda de peso e melhora da

saúde, é raro que elas continuem a menos que achem a experiência agradável. Em geral, as

pessoas continuam um programa devido à diversão e satisfação que ele traz.

Aumento da autoestima: O exercício físico está associado com maiores sentimentos de

autoestima e autoconfiança.

Enfim, a prática da atividade física assume um papel muito importante para a manutenção de uma boa

qualidade de vida.

Rita Martins

Psicóloga Clínica especializada em Prevenção e Controle do Stress.

Contato: (19) 99125-6915

http://www.clubecultura.com.br/
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