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ARQUIVO PESSOAL

Execução de aula prática de moxabustão
Ana Paula Devides Massaro, terapeuta responsável, atua na

área de terapia oriental desde 2009

ARQUIVO PESSOAL

Da Redação

Dojo Genki é um
espaço de cursos e tera-
pias, especializado em

técnicas orientais, tais
como: Shusei ho, seitai,
acupuntura, shiatsu, re-

abilitação através de fi-
sioterapia, Kanrenbui,
mioterapia. A escola

possui parcerias com
senseis  renomados  no
mercado da Medicina

Chinesa e Japonesa.
Segundo Ana Pau-

la Devides Massaro, te-

rapeuta responsável, os
cursos são direcionados
àqueles que desejam ter

uma nova profissão ou
aperfeiçoar seus conhe-
cimentos. “Os cursos

profissionalizantes po-
dem fazer com que você
consiga um salário me-

lhor. Saiba mais como se
tornar um terapeuta
competitivo, estudar é a

melhor opção para quem
quer estar a frente”.

Uma pesquisa da

Fundação Getulio Var-
gas ( FGV), afirma que
para os jovens que fize-

ram cursos profissiona-
lizantes a chance de con-
seguir um emprego é de

48% vezes a mais do que
as pessoas que não fize-
ram estes tipos de curso.

Nos cursos profis-

sionalizantes os alunos
são levados para parte

pratica  da carreira a ser
seguida através do am-
bulatório da dor que é

aberto a população aos
domingos.

CURSOS

O  Dojo conta com

professores que possu-
em certificados interna-
cionais, “temos convenio

com o Instituto Omachi
no Japan, possibilitando
certificado Internacio-

nal,  somos credenciados
MEC pela Faculdade

Ibrate (Curitiba)”.

OS CURSOS
OFERECIDOS SÃO:

Pos graduação em
Medicina Chinesa e Ja-
ponesa com carga horá-

ria de 1.200 horas.
Shiatsu técnica de

massagem japonesa –

Módulos I e II e III carga
horária 120 horas.

Su JOk – acupuntu-

ra coreana para alivio de
dores – Módulos I e II
carga horária 80 horas.

Ashitsubo – Refle-
xologia Japonesa – Mó-

dulos I , II e III- carga
horária 120 horas.

Auriculoterapia –
Módulos I e II  carga ho-
rária 80 horas.

Ventosaterapia e
Moxaterapia -  modulos
I, II e III carga horária de

120 horas.
Fitoterapia e Aro-

materapia.

NOVAS TURMAS

A escola oferece
curso profissionalizante
de moxaterapia japonesa

e chinesa,  pós-gradua-
ção e extensão em Medi-

ANA PAULA
Formada pelo instituto Okido, Associação

de Mioterapia e especializada pela Keikos,
atua na área de terapia oriental desde 2009,
tem como principais técnicas SU JOK (acu-
puntura coreana), Yamamoto (acupuntura
japonesa para paralisias), Seitai (Correção
postural), acupuntura 5 elementos, shu anti-
gos. Aluna de Fernando Montoto mestre em
técnica oriental e referência na área de rea-
bilitação nos dojos japoneses, e Paula Fer-
nandes mestre em shiatsu no Japão.

cina Chinesa e Japonesa,
as  inscrições  já  estão

abertas. Mais informa-
ções pelos (1) 4524-8692
ou (11) 96803 0565.

No início do ano, a
terapeuta participou de
um simpósio de Medici-

na Tradicional Chinesa e

também de cursos de es-
pecialização em Aroma-
terapia, em Curitiba.

O Dojo está locali-
zado na Rua Victor Sele-
ga - 140, na Vila Bela Vis-

ta, em Itatiba.


