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SALVADOR/BA - 22 DE AGOSTO DE 2017

AGENDA CULTURAL
As Pequenas Raposas
Data e horário:
Segunda, 21 de agosto, 19:00
Local:
Teatro Martim Gonçalves
Preços:
R$ 15,00 (Meia)
R$ 30,00 (Inteira)
Em cartaz até o dia 27/08 ás
19:00
EN(CRUZ)ILHADA
Data e horário:
Quarta, 23 de agosto, 20:00
Local:
Teatro Gamboa Nova
Preços:
R$ 10,00 (Meia)
R$ 20,00 (Inteira)
MINHA IRMÃ
Data e horário:
Quarta, 23 de agosto, 20:00
Local:
Teatro Sesi - Rio Vermelho
Preços:
R$ 15,00 (Meia)
R$ 30,00 (Inteira)
Em cartaz até o dia 30/08 ás
20:00

Planeta dos Macacos: A Guerra
Humanos e macacos cruzam os
caminhos novamente. César e seu
grupo são forçados a entrar em uma
guerra contra um exército de soldados
liderados por um impiedoso coronel.
Depois que vários macacos perdem
suas vidas no conflito, César luta
contra seus instintos e parte em busca
de vingança. Dessa jornada, o futuro
do planeta poderá estar em jogo.
Annabelle 2 - A Criação do Mal
Anos após a trágica morte de sua filha,
um habilidoso artesão de bonecas e
sua esposa decidem, por caridade,
acolher em sua casa uma freira e
dezenas de meninas desalojadas
de um orfanato. Atormentado pelas
lembranças traumáticas, o casal ainda
precisa lidar com um amendrontador
demônio do passado: Annabelle,
criação do artesão.
Homem Aranha: De Volta ao Lar
Depois de atuar ao lado dos
Vingadores, chegou a hora do pequeno
Peter Parker (Tom Holland) voltar para
casa e para a sua vida, já não mais tão
normal. Lutando diariamente contra
pequenos crimes nas redondezas,
ele pensa ter encontrado a missão
de sua vida quando o terrível vilão
Abutre (Michael Keaton) surge
amedrontando a cidade. O problema
é que a tarefa não será tão fácil como
ele imaginava.

Aniversariantes da semana
21/08 - Antonio Magela França de Lima - 10ª Vara
22/08 - Carlos Alberto Almeida Simas - NAJ
22/08 - Manuella Andrade Coelho - 8ª Vara
23/08 - Adriana Alves Litieri Brentz - 3ª Vara
23/08 - Marcia Regina Lins Magalhaes - NUCOI
23/08 - Luciana de Novaes Ventura - 17ª Vara
23/08 - Alisson Modesto de Jesus - 8ª Vara
23/08 - Maria Cristina Tude Mendes - CEMAN
23/08 - Paulo Emilio Mascarenhas Fausto - 23ª Vara
24/08 - Raquel Teles Ferreira Oliveira - 13ª Vara
24/08 - Tania Zacarias Almeida - 21ª Vara / JEF

26/08 - Adalice Menezes de Almeida - Aposentada
28/08 - Katucha Bastos - CEMAN

$$$ PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROMOÇÃO DE INVERNO

Caro(a) Associado(a),
A Diretoria Financeira da ASSERJUF publica nesta edição,
o Demonstrativo Administrativo-Financeiro referente ao mês
de JUNHO/2017. Os documentos fiscais comprobatórios
estão no escritório à disposição de qualquer associado. Para
maiores esclarecimentos, a diretoria da ASSERJUF estará à
disposição pelo e-mail: asserjuf@trf1.jus.br.
DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
JUNHO 2017
RECEITAS OPERACIONAIS ¹

R$ 37.442,56

DESPESAS OPERACIONAIS ²

R$ 52.776,25

RESULTADO

-R$ 15.333,69

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³

R$ 17.607,82

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 4

R$ 9.907,77

RESULTADO

R$ 7.700,05

RESULTADO DO MÊS

-R$ 7.633,64

(1) CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS. (2) DESPESAS
COM FOLHA; IMPOSTOS; CONTABILIDADE; JURÍDICO;
TELEFONE; INTERNET; BRINDES E PRESENTES.
(3) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. (4) OUTRAS DESPESAS.

- - - - AVISO - - - Caro associado (a),
Se você mudou de Vara, Setor
ou Seção é necessário atualizar
os seus dados na ASSERJUF
para que os benefícios cheguem
até você no seu novo local de
trabalho.
Mande
um
e-mail
para
asserjuf@uol.com.br
*É importante que você informe a sua nova lotação,
pois assim a ASSERJUF poderá garantir que os seus
brindes e demais serviços cheguem em suas mãos sem
transtornos.

Edléa Muniz

Esteticista e Massoterapeuta

8

Tel. (71) 98711-4635 (whatsapp)
*Aceita pagamento com cartão
de crédito.

Sessões de lipocavitação +
endermologia.

corrente russa +

A corrente russa proporciona tonificação muscular e melhora
na circulação sanguínea. A lipocavitação proporciona melhora
da gordura localizada, celulite, além de realizar modelagem e
contorno corporal. A endermologia é uma boa indicação para
quem retém líquido, tem celulite e quer melhorar o contorno
corporal.

Duração: 1 hora (sessão)
Valor: R$ 450,00
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Sessões de bandagem gessada + endermologia +
massagem modeladora.

A bandagem gessada é uma excelente técnica para quem quer
diminuir medidas, melhorar a aparencia da celulite e diminuir a
retenção de líquido.

Duração: 1 hora (sessão)
Valor: R$ 480,00
*Será realizada avaliação prévia para os pacotes estéticos!
**Serão 8 visitas à cabine, onde serão realizados três
procedimentos estéticos em cada sessão.
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Sessões de gomagem corporal + hidratação
corporal.

No inverno a nossa pele tende a ficar mais ressecada e
sem viço, esse tratamento auxilia na hidratração da pele
deixando ela mais macia e aveludada, além de ajudar na
remoção de celulas mortas e diminuir as asperezas da pele e
consequentemente ajudando no clareamento da pele.

Duração: 1 hora (sessão)
Valor: R$ 110,00
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PACOTE DESPERTAR DOS SENTIDOS
Sessões de Massagem
PEDRAS QUENTES

aromoterapêutica

c/

Sessões de drenagem facial com Máscaras
revitalizantes de ARGILA PRETA e Hidratação
facial

Duração: 1 hora (sessão)
Valor: R$ 250,00
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