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Aniversariantes da semana
02/08- Dr.
- Eliana
de Andrade
Aposentada
30/07
de Vasconcelos
Machado
Good Lima
- 10ª Vara 18/11
16/11--Cinara
Margareth
Regina da Rocha
Ferreira
- 13ªVara
Antonio
Oswaldo Ferreira
Scarpa - -Juiz
Federal da 17ª Vara
02/08 - Vinicius Curi de Souza - SEPAT
30/07 - Fábio Damasceno Silva - SEMAT
03/08 - Maria Aurene de M. Mascarenhas - Aposentada
31/07 - Eliana Maria Lembrança - Pensionista
18/11 - Jandira Leite Ferreira dos Santos Costa - CEMAN
16/11- -Carmen
Neuza Caldas
Figueiredo
- Aposentada
03/08 - Dra. Nilza Reis - Juiza Federal da 8ª Vara
31/07
Lucia Ferreira
de Souza
- Aposentada
03/08 - Larissa Davi - 18ª Vara
01/08 - Andrea D'Almeida - 14ª Vara
04/08- Miguel
- Geilhia
Almeida
de Oliveira
Aguiar
- JEF
18/11
Angelo
Barbosa
Aguiar
- 1ª Vara
01/08
Carmen
da Gama
Coelho - CEMAN
16/11- Maria
- Dirceu
Lelis Aranha
- Jequié
05/08 - Wesley Andrade de Figueredo - 8ª Vara
01/08 - Reinaldo Lopes Rocha - NUASG
05/08 - Edmundo Calhau Camurugy - SEVIT
01/08 - Denise Maria Saraiva Nobrega - 9ª Vara
18/11 - Lenize Canário de Santana - SEBIB
16/11 - José Raimundo da Mata Neri - SEVIT
01/08 - Luciana Amorim Trindade - 9ª Vara
02/08 - Manuela Affonso Ferreira Maciel - SECAD
02/08 - Marcos Tulio Ladeia Vila Boas - 19ª Vara
20/11 - Cátia Maria Alves Borges - 15ª Vara
02/08 - Niege Nunes Leal - Aposentada
02/08 - Vitorio Batista Lima da Silva - 15ª Vara
16/11 - Dirceu Lelis Aranha - Jequié

BEM ESTAR
Estética Corporal - Tipos de tratamentos e benefícios

D

esde os tempos antigos sempre existiu a preocupação com a beleza. Dessa forma,
várias pessoas vêm buscando por produtos e tratamentos que possam melhorar a
aparência física. O mercado evoluiu e os tratamentos estéticos estão oferecendo
resultados muito mais satisfatórios. Os tratamentos corporais estéticos têm como objetivo dar uma
melhor definição aos contornos corporais por meio de redução de medidas, combate à celulite,
flacidez, gordura localizada e todos os transtornos que comprometem a silhueta.
Para saber qual o melhor tratamento a ser seguido em cada caso, se faz necessária a avaliação
prévia, para que se possa ter base de qual programa de tratamento da estética corporal será
utilizado. Conheça alguns tratamentos existentes e seus benefícios:
Termoterapia estética:
No tratamento de termoterapia estética é utilizado mantas térmicas para ajudar na redução de medidas, facilitar a penetração de
princípios ativos pela permeabilidade cutânea.
Endermologia:
Provoca hiperemia (aumento da circulação e absorção) local e melhora a elasticidade da pele, A pressão negativa exercida pela
sucção no tecido adiposo promove uma drenagem linfática e um tônus na tela cutânea.
Corrente Russa:
Trabalha fibras musculares, tonificando-as, intensificando a sustentabilidade da malha cutânea depositada sobre os músculos.
Usado para, entre outras coisas, flacidez muscular e drenagem linfática.
Ultrassom
Melhora a circulação local por aquecimento, auxilia no processo de cicatrização no pós-cirúrgico, combate celulite e gordura
localizada.
Drenagem Linfática
É uma técnica de massagem que tem por objetivo estimular o sistema linfático. Entre os principais benefícios do método, estão a
redução da retenção do líquido, ativação da circulação sanguínea, combate a celulite e promove o relaxamento corporal.
Lipocavitaçao
A lipocavitação é um tratamento estético que usa o ultrassom de alta potência para reduzir gordura localizada na barriga, coxa,
flancos e costas. Esse procedimento é conhecido também por lipo sem cirurgia. É indolor, define e modela a silhueta, além de
ajudar a melhorar o aspecto da pele e diminui a celulite.

Você sabia?
Todos esses tratamentos você encontra no
espaço terapêutico com a profissional Edléa
Muniz, que atende todas as segundas, quartas e
sextas-feiras na Sede da JF, e às quintas-feiras no
JEFs. Aceita pagamento com cartão de crédito.
98711-4635 (Whatsapp)
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SARAU - HOMENAGEM AOS APOSENTADOS

N

a tarde da última sexta-feira (28/07) foi realizada uma homenagem
aos aposentados, com muita música e depoimentos dos mesmos
sobre suas experiências na Justiça Federal. O evento foi aberto por
Sr. Águido Barreto (Diretor Executivo da ASSERJUF) que fez um agradecimento aos
colegas e cedeu a palavra a Dra. Claudia Scarpa (Diretora do Foro) que expressou
a sua felicidade em reuni-los para contarem suas histórias, em comemoração ao
Jubileu de Ouro da Justiça Federal e, principalmente, para resgatar e reaproximar
os servidores ativos e aposentados. Gesner Braga deu continuidade, com uma
dinâmica, onde os aposentados puderam falar um pouco sobre como conheceram a
Justiça Federal e suas conquistas no trabalho ao longo dos anos.
Para finalizar, foi realizado um Sarau em homenagem aos nossos colegas
aposentados. Se apresentaram: Águido Barreto, Mauro Guilherme e João Mota,
com participação especial de Rogério Grilo, que juntos trouxeram alegria através das
músicas, além de Doris Fernandes que nos brindou com uma excelente performance
musical.
Nosso muito obrigado aos aposentados que se fizeram presentes; Regina
Moreira, Joana Santos, Denise Nobrega, Rizia Vaz, Euvaldo Pinho, João Izaias,
Marivaldo Barreto, Zelia Matos, Lenir Ferreira, Ana Maria Lyrio, Helio Quados ,
Adalice Menezes e Elizabeth Alves (Vice Diretora de Benefícios, Comunicação e
Eventos da ASSERJUF).
Pretende-se que o Sarau seja realizado toda última sexta-feira do mês
regados com muita múscia, poesia e diversas homenagens.
Inscrições: inscricaoasserjuf@gmail.com

VEM AÍ...
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NOVOS CONVÊNIOS
RETOCAUTO

DRYCLEAN USA - ALPHAVILLE

Site: www.retocauto.com.br
Email: retocauto@retocauto.com.br
Telefone: (71) 3450-0246/ 98549-6254 (Whatsapp)
Endereço: Avenida Tancredo Neves, n° 148,
Estacionamento I, Shopping da Bahia, atrás do edifício
Capemi - Caminho das Árvores.
Desconto: 12% à vista e aceita todos os cartões de
créditos.

Site: www.drycleanusa.com.br
Email: alphavillesalvador@drycleanusa.com.br
Telefone: (71) 3037-4444
Endereço: AvenidaAlphaville, n° 151, Shopping Alpha Mall
- Alphaville 1. Salvador/BA
Desconto: 10% (lavagem, costura, tingimento e sapataria)

Alugo uma excelente casa nascente, bem arejada, com
garagem para 3 carros, 3 quartos, 3 banheiros, sendo uma
suíte em rua fechada com guarita no melhor de Sussuarana,
pertinho da Justiça.
Valor: R$ 1.500,00

Contato: 99272-9312
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