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A campanha da
de DESTAQUE já acabou, porém, não poderíamos deixar
de lembrar da homenagem que foi prestada à nossa associada Dra. Nilza Reis, uma
das mulheres que integrou o grupo de homenageadas na 8ª edição do Prêmio Barra
Mulher, evento que foi realizado no dia 08 de março, na Praça Euvaldo Luz, Piso L1
do Shopping Barra. A cerimônia revelou a atuação de mulheres baianas em vários
segmentos da sociedade. Junto com Dra. Nilza estavam presentes a cantora Ivete
Sangalo, a arquiteta e professora Akemi Tahara, entre outras mulheres de destaque
na sociedade baiana atual.

Aniversariantes da semana
19/03 - José Jorge de Queiroz Setubal - SETRA
21/03 - Ascendino Neves Vieira - Aposentado

25/03 - Jasce Luciano da Silva - Aposentado

25/03 - Joseneide Tourinho - NUCAF

23/03 - Avany Menezes Freire - Aposentada
25/03 - Selma Cristina de Andrade Villa-Chan - Aracaju
24/03 - Dr. Wilson Alves de Sousa - 7ª Vara
24/03 - Heloísa Guimaraes Soares Doria - 11ª Vara

25/03 - Zélia Silva Matos - Aposentada

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Destaques da Semana
Venha conhecer o nosso Espaço Terapêutico,
e se já conhece, o que está esperando para marcar
sua sessão? Bem-estar em primeiro lugar! Aproveite os
serviços que a sua Associação dispõe para você!
Confira os profissionais do Espaço:

N

esse Verão é possível ter uma pele linda
e hidratada! Esse sonho é possível com o
Banho de Lua (ou clareamento corporal)
um procedimento que deixa os pêlos do corpo bem
claros. Esse procedimento dá um charme especial para
a pele bronzeada, uma boa pedida para esse verão. As
restrições do Banho de Lua são: a pele não pode ter
nenhum tipo de lesão ou processo de cicatrização.
O método ainda oferece outras vantagens: Renova
as células mortas facilitando o bronzeamento, além de
favorecer a eliminação de toxinas do organismo dando
uma sensação de bem estar que é proporcionada,
através de todo o processo. Esses são benefícios extras,
além dos pêlos dourados.
O clareamento corporal serve também para esfoliar
todo o corpo removendo, assim, as células mortas, e com
isso, proporcionando o equilíbrio dos tons da pele. Ele
também hidrata toda as regiões do corpo dando maciez
e brilho! Fica a dica para as associadas da ASSERJUF.

DANIEL ARAGÃO - Fisioterapeuta

TÉCNICAS:

Fisioterapia Convencional, Terapia
Manual e Postural, Disfunção Temporomandibular, Pósoperatório, Microfisioterapia e Osteopatia.

Texto: Elisabeth Sacramento.

Você pode realizar esse procedimento no ESPAÇO
BELEZA, com a profissional ELISABETH SACRAMENTO -

RENÊ ARRUDA - Fisioterapeuta

Esteticista. Confira também outras técnicas que ela utiliza
no seu trabalho: Limpeza de Pele Profunda, Banho de Lua
comum, Esfoliação Corporal com Banho de Argila e Massagem
Modeladora
Dias de atendimento:
Todas às sextas (manhã e tarde) JEF's.
Todas às terças e quintas (manhã e
tarde) - SEDE

TÉCNICAS: Pilates de Solo, fisioterapia
convencional e Acupuntura.

Agende um horário!
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