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        Em busca da qualidade de vida no ambiente 
organizacional, inúmeras empresas estão inovando ao procurar 
serviços que levem aos funcionários um alívio nos sintomas de 
estresse e cansaço, além da prevenção contra as doenças laborais. 
        Dentro do ambiente de trabalho as sessões de quiropraxia 
duram em média de 15 a 20 minutos, onde o prossional avalia o 
quadro clínico do funcionário por meio de testes que revelam as 
estruturas corporais que não estão funcionando corretamente e 
que, frequentemente, sofrem sobrecarregas durante as atividades 
prossionais. O indicado é consultar sempre um especialista 
formado academicamente em Quiropraxia para uma avaliação. 
        A Bio Cursos dará início no curso de Pós-Graduação de 
Quiropraxia nos dias 25 e 26 de outubro 2019. As inscrições 
poderão ser realizadas na sede da Instituição, na Rua Rio Javari, 10 
- Nossa Sra. das Graças ou pelo site: portalbiocursos.com.br e no 
número: (92)99331-5863.

III SEMINÁRIO REGIONAL DA ABRAFIT

   No dia 09 de novembro, a Bio Cursos estará presente no III 
Seminário Regional ABRAFIT, onde estará divulgando os Cursos de 
Pós-Graduação em Ergonomia: Produto e Processo e Fisioterapia do 
Trabalho. O evento será realizado das 8:00 às 18:00 horas, na Faculdade 
Santa Tereza, localizada na Rua Acre, nº 200 – Vieiralves.
      Idealizado para os prossionais da área da saúde, educadores 
físicos, administradores, engenheiros, técnicos de segurança do 
trabalho e gestores de saúde e segurança, o III Seminário Regional 
ABRAFIT, terá como tema “A Ergonomia e Industria 4.0 na atualidade.  
   “A terceira edição será um pouco diferente, estaremos trazendo a 
atualidade no campo de trabalho, principalmente na indústria 4.0, 
iremos ressaltar como anda a atualidade, quanto todas as 
trtransformações, como está o mercado de trabalho relacionado a 
sioterapia do trabalho, ergonomia”, comenta a sioterapeuta e 
organizadora do evento, Drª Janaina Reis. 
   As inscrições serão realizadas através do site: 
https://ticketagora.com.br/e/iii-seminario-abrat-manaus-28755.

    Nos dias 05 a 08 de outubro, a Bio Store participou em parceria com a 
Bel Col e a Ibramed, do maior evento de beleza da região Norte, o Rota Beauty 
que aconteceu Studio 5 Centro de Convenções. 
        O evento reuniu aproximadamente 50 marcas do segmento de 
estética e beleza. A programação contou com demonstrações de corte e 
coloração de cabelos, micropigmentação, unhas artísticas, além de serviços 
voltados para o público masculino, como: massagem, manicure e pedicure, 
cortes e coloração, entre outras atividades. A feira também contou com um 
amplo e diversicado espaço gastronômico.
        Em grande parceria com a Bel Col e Ibramed, a Bio Store levou para o 
público do evento diversos utensílios e equipamentos para quem atua na área 
da estética, além de outros produtos de diversas outras marcas voltados para 
a área da saúde, oferecendo descontos de até 50% nos produtos comprados 
na convenção. Prossionais da área, estudantes e clientes nais puderam 
participar, comprar, receber tratamentos e conhecer as tendências através do 
evento.

ROTA BEAUTY 2019ROTA BEAUTY 2019

    Criado no início da década de 1990, o Outubro Rosa tem como 
principal objetivo compartilhar informações sobre o câncer de mama e, 
mais recentemente, câncer do colo do útero, promovendo a 
conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos 
serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade. Mais 
do que levantar dados, a campanha visa garantir às mulheres atendimento, 
assistência médica e suporte emocional, garantindo prevenção, 
diadiagnóstico e tratamento de qualidade.
    Estima-se que 30% dos casos da doença possam ser evitados quando 
são adotadas práticas saudáveis. Independentemente da idade, é 
importante que as mulheres conheçam seu corpo para reconhecer o que 
não é normal em suas mamas e ao identicarem alterações suspeitas, 
devem procurar imediatamente um serviço de saúde para avaliação 
prossional. 
    Prevenção é a palavra de ordem no mês de Outubro, mas que deve 
ser levada a sério durante todo o ano. Anal, se cuidar também é um ato de 
amor. Com você, com sua saúde, com sua vida e com todas as pessoas que 
valorizam ela. 

OUTUBRO ROSA: SE CUIDAR 
TAMBÉM É UM ATO DE AMOR
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