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XIV JORNADA DE SAÚDE DO HOSPITAL 
DE AERONÁUTICA DE MANAUS

  No dia 05 de maio de 2018, aconteceu a XIV Jornada de Saúde do 
Hospital de Aeronáutica de Manaus. O evento aconteceu na Escola 
Superior de Ciências da Saúde (UEA), no horário de 10h às 13h.
    Durante o evento aconteceram debates, mesas redondas, 
ocinas e palestras voltados para o público da área da saúde e 
sorteio de brindes patrocinados pela Bio Cursos.

PROMOÇÃO NA BIO STORE 
PARA O MÊS DAS MÃES

    A Bio Store está com uma super promoção para o mês do dia das 
mães. Nas compras acima de R$ 500,00 em produtos da campanha 
OUTLET, a cliente ganha de brinde um Filler Up Sérum Reativador de 30ml 
ou um Filler Up Massage Booster de 50g da marca Adcos (ambos os 
produtos de brinde estão com 70% de desconto para venda normal).  
  E na compra de 2 itens da campanha OUTLET, a cliente ganha uma 
bolsa ou nécessaire da Adcos.
    Para mais informações consulte sua vendedora Bio Store ou ligue: (92) 
3584-3830 / (92) 3584-3810 / 99209-3119.

 

  A clínica Amazon Corpus realizou no dia 05 de maio de 2018, a terceira edição do 
Pilates Day, no anteatro do Centro Social Urbano (CSU), Parque Dez. O Pilates Day é 
um movimento internacional comemorado no primeiro m de semana do mês de 
maio, que tem por objetivo chamar atenção para os benefícios do Pilates e assim 
popularizar o método, promovendo apreciação e a conscientização do método, que 
vem ganhando espaço na cidade.
    O evento foi coordenado pela Amazon Corpus em parceria com a Bio Cursos, 
instituição de educação que certica prossionais de Pilates em Manaus. A ação, que 
em edições anteriores aconteceu na orla da Ponta Negra, este ano foi no CSU do 
Parque 10 e reuniu quase 100 pessoas entre homens e mulheres de várias idades.

3ª EDIÇÃO DO PILATES DAY 
ACONTECE NO CSU DO PARQUE 10

  A cunhã-poranga do boi Garantido, Isabelle Nogueira, possui uma rotina agitada 
de viagens e ensaios, e quando se aproxima a época do Festival Folclórico os 
cuidados com a saúde física e mental são essenciais para uma boa apresentação. A 
cunhã revela que para ter disposição durante todo o Festival o preparo começa bem 
antes, ela conta que encontrou na Medicina Tradicional Chinesa uma forma de cuidar 
da saúde e também de relaxar.
    “Já faço a Acupuntura há 4 meses. Não faço direto por conta de eu viajar bastante, 
mas quando estou em Manaus, procuro fazer pelo menos duas vezes na semana. 
Também faço Mochaterapia, que eu amo demais. Mas é incrível, é relaxante, têm me 
ajudado muito na época do Festival para me aliviar da ansiedade e para não me 
estressar tanto. E isso tem reetido diretamente na minha saúde mental, emocional, 
e física. É muito bom mesmo!”, comenta satisfeita.
    O especialista em Medicina Tradicional Chinesa, Luiz Felipe Ribas, é quem trata a 
Cunhã Isabelle, ele comenta que a Acupuntura, assim como outras práticas da 
Medicina Tradicional Chinesa, possui inúmeros benefícios não somente para quem 
dança, mas também para outras práticas corporais. “A Acupuntura é 
comprovadamente uma terapia muito eciente no tratamento da dor, desconforto 
musculares e articulares, assim como questões relacionadas a esta ou aquela 
determinada modalidade”, explica.
    O especialista também ressalta que o tratamento requer uma regularidade para 
obter resultados e que deve-se observar o quadro clínico atentando para o processo 
de como a Acupuntura atua no corpo da paciente e no seu padrão de pensamento e 
sentimento, assim como o realizado em Isabelle Nogueira, cada paciente vai ter um 
tempo de resposta diferente do outro.

MUSA DO BUMBÁ VERMELHO DE PARINTINS 
REVELA CUIDADOS COM A SAÚDE E A MENTE 
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