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BIO CURSOS E BIO STORE PATROCINAM 
III SEMINÁRIO REGIONAL DA ABRAFIT
      A Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho (ABRAFIT) 
realizará no dia 09 de novembro de 2019 o III Seminário Regional 
ABRAFIT, na Faculdade Santa Tereza, localizada na Rua Acre, nº 200 
– Vieiralves, em Manaus. O evento, que será voltado a prossionais 
da área da saúde, educadores físicos, engenheiros, 
administradores, técnicos de segurança do trabalho e gestores de 
saúde e segurança, terá como tema “Os desaos da Ergonomia 
peperante o eSocial e Indústria 4.0”.
   Além de patrocinadora do evento, a Bio Cursos juntamente 
com a Bio Store, estará presente no Seminário divulgando os 
Cursos de Pós-Graduação em Ergonomia: Produto e Processo e 
Fisioterapia do Trabalho, onde atualmente em virtude do 
expressivo número de afastamentos e acidentes do trabalho 
ocorridos em diversas organizações nacionais e multinacionais.
   O Seminário contará com a participação de diversos 
especialistas renomados no assunto. Entre eles o Prof. Dr. 
Arquimedes Augusto Penha, presidente da ABRAFIT, e a Dra. 
Janaina Reis, especialista titulada pela ABRAFIT/COFFITO em 
sioterapia do trabalho.

NOVA TURMA DO CURSO DE 
CROCHETAGEM MIOAPONEURÓTICA
      Com enfoque principal no raciocínio clínico e prático 
diferenciado, a Bio Cursos iniciará nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 
2019, em sua sede, o curso de Crochetagem Mio-Aponeurótica, que 
será voltado para sioterapeutas e acadêmicos a partir do 5º período. 
O curso tem como principal objetivo capacitar o aluno a empregar as 
técnicas instruídas com segurança e habilidade em seus pacientes. 
      Idealizada como um complemento em função de diversas 
terapias utilizadas na sioterapia, a Crochetagem Mio-Aponeurótica 
consiste em um tratamento externo indolor, praticado através de 
instrumentos semelhantes a agulhas de crochet, os chamados 
"crochets", que visa quebrar aderências e broses do sistema 
musculoesquelético. Este método de trabalho poderá ser utilizado na 
reabilitação de disfunções cinéticas e cinemáticas relacionadas a 
qualquerqualquer sistema do corpo, que possa ser acessado indiretamente sob 
a superfície cutânea ou de forma reexa.
   As inscrições para o curso poderão ser realizadas no site: 
portalbiocursos.com.br ou através dos números: (92) 3584-0031 / (92) 
98130-4434.

   O índice de pessoas tatuadas cresceu de forma abrangente nos últimos 
anos, consequentemente, a quantidade de indivíduos que se arrependem do 
procedimento também tem aumentado gradativamente, com isso, 
especializar-se nesse tipo de técnica pode ser um grande diferencial em seu 
ambiente de trabalho e no seu currículo prossional. Visando a necessidade na 
cidade, a Bio Cursos lança em Manaus o curso de Remoção de 
Micropigmentação e Tatuagem com Laser ND YAG e Plasma. 
      Nosso Curso, oferece aos prossionais locais um programa completo de 
disciplinas especícas, abrangendo amplamente aspectos ligados à remoção 
de micropigmentação e tatuagem, módulos práticos, voltados para o que há de 
mais atual na área, onde irá possibilitar os prossionais a atuarem plenamente 
neste vasto mercado, no desenvolvimento de atividades e programas de 
tratamentos. A estrutura oferecida pela nossa Instituição para realizar as 
práticas e aprimorar as técnicas, concede uma maior segurança e capacitação 
do alundo aluno. 
   As inscrições poderão ser realizadas no site: portalbiocursos.com.br ou 
através dos números: 4020-9278 / (92) 3584-0031 / (92) 98130-4434.

1ª TURMA DE REMOÇÃO DE 
MICROPIGMENTAÇÃO E TATUAGEM COM LASER

1ª TURMA DE REMOÇÃO DE 
MICROPIGMENTAÇÃO E TATUAGEM COM LASER

   Nos últimos quatro anos o mês de setembro ganhou um signicado 
importante. Criada em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida – CVV, a 
Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP e o Conselho Federal de Medicina 
– CFM, a Campanha Setembro Amarelo tem como principal objetivo 
conscientizar a sociedade sobre a importância do conhecimento sobre a 
doença e diminuir o preconceito gerado em cima desse tema.
      Atualmente, são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no 
Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Uma triste realidade, que registra a 
cada dia mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos 
casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro 
lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de 
substâncias.
      Muitos casos acontecem impulsivamente em momentos de crise, 
quando as pessoas têm surtos diante de estresses, problemas nanceiros, 
separações, dores ou doenças. De acordo com a OMS, o grupo de risco é o 
de populações rurais e entre grupos que sofrem discriminação, como 
refugiados, Imigrantes, indígenas, pessoas LGBTQ+.
      O setembro amarelo é um mês de diálogo. É um mês que busca criar 
conversas sobre o assunto, deixar as pessoas que sofrem com pensamentos 
suicidas saberem que elas não estão sozinhas e que a morte não é solução.
   Não ignore um pedido de ajuda. Fique atento aos sinais. Todas as vidas 
importam!

SETEMBRO AMARELO 
MÊS DA PREVENÇÃO AO SUICÍDIO
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