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Síndrome pós-Covid-19, tratada com Acupuntura e Medicina Natural
Informe Publicitário  

A infecção por Coronavírus 
tem se tornado algo assus-

tador, dizem especialistas pois essa 
infecção ainda pouco conhecida já 
tem feito muito estrago e os pacien-
tes que passam por isso apresentam 
muita fraqueza, fadiga e dor.

Com o avanço da pandemia do 
Coronavírus, temos mais conheci-
mento sobre os efeitos, sintomas e 
complicações, onde os relatos de uma 
condição inflamatória, difusa e mul-
tissistêmica que acomete o organis-
mo. A síndrome costuma estar asso-
ciada a distúrbios do sistema nervoso 
central, onde ocorrerá sintomas va-
riados com fadiga, fraqueza muscu-
lar pegando as pernas e costas, dé-
ficits cognitivos, dificuldades em 
respirar que persitem por semanas 
ou meses. O patógeno já se sabe que 
é da família do Coronavírus das Sars, 
pois apresenta os mesmos sintomas.

Com a pesquisas clínicas avan-
çando, estamos observando uma 
maior variedade de sintomas, mui-
tos desses sintomas incomuns ain-
da não sabemos se eles surgem por 
uma agressão direta do vírus ou de 
forma indireta devido a uma reação 
autoimune e inflamatória causada 
pela infecção. A síndrome pós-Covid 
apresenta-se de forma incapacitante 
prejudicando a pessoa nas suas ati-
vidades cotidianas simples, causando 

cansaço e falta de energia extrema, 
com perda de força e massa muscular.

Na Medicina Chinesa interpre-
tamos este quadro clínico como uma 
deficiência de (QI) ou energia vital, 
deficiência de (QI) e Yang do Rim, de-
ficiência de Yin e Jing ie.

A Acupuntura irá equilibrar a 
função energética dos órgãos e por 
modulaçao neuronal estimulando 
substâncias dentro do cérebro para 
melhorar a dor, inflamação, alergias, 
alterações endócrinas, sistema imu-
ne e a regeneração tecidual, assim 
como a prevenção de doenças. 

Segundo dr. Rinaldi a Acupun-
tura e a Medicina Natural irá equi-
librar o organismo ativando o sis-
tema de defesa do corpo, e assim 
libera substâncias fundamentais 
para corrigir o desequilíbrio, então a 
Acupuntura também melhora o sis-
tema imunológico, contra gripes, res-
friados, viroses e até infecções bacte-
rianas, melhora o aspecto emocional 
e retira a fadiga e o cansaço, dando 
ânimo e disposição.
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Ações condominiais registram 
queda de 23% em janeiro

Levantamento realizado 
mensalmente pelo Depar ta-
mento de Economia e Esta tís-
tica do Secovi-SP, no Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo, mostra uma diminuição 
no número de ações de cobrança 
por falta de pagamento da taxa 
condominial na cidade de São 
Paulo. Foi o quinto mês conse-
cutivo de queda no número de 
ações.

Em janeiro, foram ajuizadas 
455 ações, 23,3% a menos que 
as registradas em dezembro de 
2020 (593 ações). Em novem-
bro, haviam sido registrados 
721 processos; em outubro, 878; 

e em setembro, 932. Comparada 
a janeiro de 2020 (597 proces-
sos), a redução foi de 23,8%.

Ações condominiais 
por falta de pagamento

Nos últimos 12 meses, de 
fevereiro de 2020 a janeiro de 
2021, as 9.452 ações protocola-
das representaram um recuo de 
9,6% em comparação ao período 
de fevereiro de 2019 a janeiro de 
2020, quando foram totalizadas 
10.455 ações.

Para Moira Toledo, direto-
ra executiva da vice-presidência 
de Administração Imobiliária 

e Condomínios do Secovi-SP, 
esse movimento reforça a per-
cepção de que as pessoas estão 
priorizando o bom funciona-
mento das estruturas do condo-
mínio, que se tornou um refú-
gio para todas as atividades em 
tempos de pandemia. “Mais do 
que isso, nos dá a segurança do 
equilíbrio das contas, da manu-
tenção de empregos e de recei-
ta aos prestadores de serviços 
num momento ainda tão difí-
cil”, completa.

Confira o levantamento com- 
 pleto, acesse: http://www.secovi. 
com.br/pesquisas-e-indices/
analises/acoes-condominiais

Foto: AGZN

Segundo o Secovi-SP, foram ajuizadas 455 ações judiciais por falta de pagamento da taxa condominial. No 
acumulado dos últimos 12 meses, também houve redução do número de processos na cidade de São Paulo

Museu de Arte Brasileira da FAAP  
apresenta obras do artista Paulo Almeida

O MAB-FAAP (Museu de 
Arte Brasileira da Fundação Ar-
mando Álvares Penteado) abre 
no dia 15 de março, das 11 às 17 
horas, todos os dias da semana, 
exceto as terças-feiras, a expo-
sição “Da coleção: 1961-2021”, 
com uma instalação inédita 
do artista Paulo Almeida com-
posta por três grandes telas. A 
obra ficará em exibição até o 
dia 3 de maio e as visitas devem 
ser agendadas pelo site https:// 
visitante.agendamento.faap. 
br/.

Paulo Almeida desenvol-
ve um trabalho conceitual. Sua 
pintura se relaciona e dialoga 
com o espaço expositivo onde 
será apresentada, reproduzindo 
obras do acervo ou exposições 
anteriores das instituições cul-
turais que o recebem.

As três telas que serão exi-
bidas foram pintadas de for-
ma a refletir o mezanino do 
Museu, onde a exposição está 
sendo montada. Depois de re-
produzir esse espaço, o artista 
pintou nessas mesmas telas re-
criações de obras do acervo do 
MAB FAAP, escolhidas por ele, 
de diferentes artistas. “É como 

se estivessem virtualmente ex-
postas ali”, explica.

A exposição é a primeira do 
projeto Mezanino Aberto, criado 
pelo MAB FAAP para prestigiar 
artistas que fazem parte da ins-
tituição, seja como professor ou 
aluno, com pelo menos 10 anos 
de atuação no cenário artístico. 
Paulo Almeida foi o primeiro se-
lecionado entre todos os inscritos. 

“A ideia é ter uma exposição por 
ano, a partir da seleção dos proje-
tos enviados”, destaca a diretora 
do museu, Fernanda Celidonio.

A exposição “Da coleção: 
1961-2021” estará na Rua Ala-
goas, 903 - Higienópolis - In for-
mações: (11) 3662-7198 - Agen-
damento de visitas: https:// 
visitante.agendamento.faap.br - 
Entrada: gratuita.

Foto: Divulgação

Inéditas, telas pintadas pelo artista podem ser vistas 
a partir do dia 15 de março

Um dia para a oração 
e todos para a fé

Orar é a forma mais pura que 
o ser humano pode encontrar para 
expressar a fé, agradecer pelas coi-
sas boas da vida, pedir ajuda ou 
orientação sobre os problemas e 
por todas as bênçãos que deseja re-
ceber. O Dia Mundial da Oração, 
celebrado neste ano em 6 de mar-
ço, é destinado não apenas para 
uma única religião, mas para todas 
que utilizam a oração como forma 
de interceder para o bem da famí-
lia, dos amigos e da humanidade.

A data foi criada com o ob-
jetivo de promover o aumen-
to das obras missionárias, além 
de ajudar na troca de experiên-
cias entre cristãos e fiéis religio-
sos de todo o mundo. Para cele-
brar o Dia Mundial da Oração, a 
Editora Mundo Cristão separou 
cinco livros inspiradores da Best-
Seller Stormie Omartian a todos 
aqueles que praticam o ato como 
forma de agradecer. Confira:

LIVRO DE ORAÇÕES PARA 
MULHERES JOVENS: este li-
vro traz inspirações diárias para 
jovens ao apresentar 154 orações 
voltadas ao universo feminino. 
Consagrada internacionalmen-
te, autora de mais de cinquen-
ta obras sobre oração, Stormie 
Omartian realiza um desejo an-
tigo ao escrever esta obra com 
Paige, sua nora: falar direta-
mente ao coração das mulhe-
res jovens. Neste livro, as auto-
ras compartilham com as jovens 
leitoras orações que tocam fun-
do na alma, cujas súplicas encon-
tram guarida no Deus compassi-
vo e misericordioso.

(Autoras: Stormie Omartian e 
Paige Omartian | Editora: Mun-
do Cristão | Preço: R$ 32,90 | 
Onde comprar: Amazon).

O PODER DA ORAÇÃO 
QUE DOMINA O MEDO: in-
dicado para toda e qualquer pes-
soa que deseja deixar de ser re-
fém de pensamentos limitantes 
e negativos, a obra contém li-
ções que ajudarão a leitora não 
só a descobrir seus temores ocul-
tos e a enfrentá-los, como tam-
bém a construir uma base sólida 
de verdades cristãs sobre o qual 
pode se firmar, a fim de se livrar 
deles por completo. No livro, 
Stormie mostra como a oração 
é fundamental para o alcance da 
paz tão desejada, como uma for-
ma de entregar a Deus todas as 
áreas da vida.
(Autora: Stormie Omartian | 
Editora: Mundo Cristão | Preço: 
44,90 | Onde comprar: Amazon).

O PODER DOS AVÓS QUE 
ORAM: ser avô ou avó é uma 
experiência inesquecível. Para o 
neto ou a neta, os avós podem 
deixar marcas inesquecíveis. 
Amar os netos é um privilégio e 
uma forma muito especial de fa-
zê-lo é orar constantemente por 
eles. Em O poder dos avós que 
oram, Stormie Omartian ofe-
rece sugestões sobre como orar 
pelos mais variados aspectos da 
vida de seus netos. E, à medida 
que saibam que seus avós oram 
por eles, estarão ainda mais 
confiantes para enfrentar os de-
safios que a vida lhes impõe.
(Autora: Stormie Omartian | 
Editora: Mundo Cristão | Preço: 
49,90 | Onde comprar: Amazon).

O PODER DA IGREJA QUE 
ORA: existem inúmeras razões e 
também muitos livros que reve-
lam por que orar pelas diferentes 
questões da vida. Mas quando o 
povo de Deus ora junto sobre te-
mas específicos, a igreja se forta-
lece. Por isso, nessa obra convi-
damos as pes soas e suas igrejas 
para conduzir você numa ver-
dadeira corrente de oração, que 
não só abençoará grandemente a 
vida de cada um como fortalece-
rá poderosamente a igreja, para 
que a vontade de Deus se cum-
pra, o avivamento ocorra e o pe-
cado não prevaleça.
(Autores: Stormie Omartian e 
outros | Editora: Mundo Cristão 
| Preço: 34,90 | Onde comprar: 
Amazon).

O PODER DO MARIDO QUE 
ORA: a oração dará a você uma vi-
são de esperança quanto à manei-
ra como Deus pode redimir, res-
taurar e endireitar as coisas. Orar 
pela esposa não vai apenas trans-
formar o coração dela, mas trans-
formará o do marido também. 
“Homens, encaremos os fatos: 
quando finalmente nos casamos, 
trazemos conosco para dentro do 
casamento anos de experiência, 
hábitos, características de perso-
nalidade, memórias, ideias precon-
cebidas e ambições pessoais.” Orar 
por mudanças convida Deus a fa-
zer grandes coisas em nossa vida. 
Sem a oração, o sucesso de nosso 
casamento depende de nossa pró-
pria sabedoria e esforços.
(Autores: Stormie Omartian e 
outros | Editora: Mundo Cris-
tão | Onde comprar: eBook - 
Ama zon & livro físico E-com-
merce Mundo Cristão).

Pesquisa aponta que a facilidade em guardar pequenas 
quantias é um estímulo para poupar dinheiro

Poupar dinheiro nem sempre 
é fácil, ainda mais em um cená-
rio econômico instável no qual 
os valores de aluguel, mercado 
e contas básicas têm subido con-
sideravelmente. Fica mais fácil 
fazer isso, no entanto, quando 
se pode guardar pequenos valo-
res. A Grão, primeira fintech a 
viabilizar o micro investimento 
no Brasil, realizou uma pesqui-
sa com 2.780 pessoas para en-
tender o perfil de seus clientes 
e como eles conseguiram poupar 
durante os últimos meses.

Dos clientes que conseguiram 
poupar dinheiro com frequên cia, 

61% dos usuários guardam an-
tes de gastar - ou seja, não es-
peram “sobrar” para poupar. 
Exatamente como os educado-
res financeiros recomendam. São 
34% os que pensam na reserva fi-
nanceira quando sobra dinheiro 
e 4% quando têm um objetivo.

50% das pessoas só 
poupa quando sobra

A pesquisa também apon-
tou o comportamento de quem 
tem o perfil oposto, que não con-
seguem poupar regularmente. 
Neste caso, 50% só guarda algum 

dinheiro quando sobra. Outros 
10% guardam quando têm algum 
objetivo traçado e 13% não con-
seguem guardar nada.

As pessoas com hábito de 
poupar não focam enormes 
quantias. Cerca de 45% delas 
guardam entre 101 e 500 re-
ais por mês. Atrelado ao fato de 
que só de tarifa bancária as pes-
soas acabam gastando todos os 
meses quase 50 reais, só basta-
ria uma economia de outros 50 
para guardar por mês 100 re-
ais. Assim os sonhos chegam 
mais rápido e é possível evitar o 
endividamento.

Como começar a poupar?

Estabeleça uma meta e um 
período de tempo para realizá-la. 
Assim, você saberá o quanto de-
verá guardar por mês e, se inves-
tir essa quantia, qual será o ren-
dimento deste valor ao final de 
todo esse tempo.

Para estimular os usuários, 
no app da Grão há um desafio 
que propõem guardar dinheiro ao 
longo de 21 dias. Dentro da pro-
posta deste desafio, onde se come-
ça a poupar com apenas R$1, os 
usuários conseguem chegar a um 
lucro médio de R$231 e ainda po-
dem ganhar recompensas.

Foto: Fabian Blank no Unsplash

Entre os poupadores, as quantias guardadas por mês 
variam entre 101 e 500 reais




