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SALVADOR/BA - 04 DE SETEMBRO DE 2017

Aniversariantes da semana
03/09 - Selma Silva Santos - NUCAF
04/09 - Maria de Lourdes Santos Araujo - Aposentada
05/09 - Ana Cristina Stavola Pereira - 1ª Vara
08/09 - Claudio Cardoso de Melo - 9ª Vara
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AGENDA CULTURAL

No dia 16/09, será o lançamento do livro de poesias
do nosso associado ZLuiz, às 18h, na LDM - Livraria,
localizada no Shopping Paseo - Itaigara, 2ª Piso.
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- - - - CLASSIFICADOS - - - VENDO
SANDERO expression 1.0 2009
98.200 km – R$15.700.
- Ar condicionado
- Direção hidráulica
- Vidros elétricos (dianteiros)
Contato: 99625 6780 (Whatsapp) - Paulo
O carro parece novo, todas as revisões, com rádio-Mp3
Pioneer e módulo amplificador para um som interno de alta
qualidade, quilometragem relativamente baixa.
Já licenciado em 2017. IPVA pago.

ESPAÇO TERAPÊUTICO
Caro(a) associado(a),

Visando o bom funcionamento do Espaço Terapêutico
da ASSERJUF, algumas normas foram estabelecidas
desde a sua instalação para melhor atendimento no
espaço e com o objetivo de evitar possíveis transtornos
para você, nosso(a) associado(a), e para o profissional.
Atente-se!
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– Cada horário agendado funciona como um
contrato de responsabilidade recíproca entre o
cliente (associado) e o profissional.
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– O(A) associado(a) ao marcar o seu horário
assume o compromisso de estar presente na hora
marcada, pois se houver atraso, terá o seu tempo de
atendimento reduzido ao tempo disponível restante, a fim
de não prejudicar o cliente seguinte.
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MANICURE JEFs
Caro(a) associado(a) lotado(a) nos JEFs,
A pedido de algumas associadas, a ASSERJUF trouxe
para o prédio dos JEFs a manicure Joseane Santos para
prestar atendimento todas as sextas-feiras, na sala 1, no
Espaço Terapêutico.

– Havendo algum impedimento, o(a) associado(a)
deverá informar com antecedência de no mínimo
02 horas a sua impossibilidade de comparecer à hora
marcada.
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– O(A) associado(a) que não puder comparecer
no horário estabelecido sem comunicar em, até,
duas horas de antecedência, perderá o direito ao horário
mantendo o pagamento da hora ao profissional. Para
facilitar essa comunicação a Asserjuf tem Whats App 71
99688-5655.
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– Uma possível compensação de horário perdido
deve ser acertada diretamente com o profissional,
sem que este tenha a obrigatoriedade sobre esta
compensação.
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– As marcações de horários devem ser feitas
diretamente ao atendimento do espaço terapêutico,
pessoalmente ou por telefone, através do ramal: 2732.

*Então, para não perdermos mais esta profissional,
pedimos que se organizem, mobilizem as suas colegas de
trabalho e agendem um horário para que, pelo menos, a
manicure possa atender (no mínimo) 3 pessoas cada vez
que ela for aos JEFs.
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– Envie sugestões para beneficios@asserjuf.org.br

Ligue 71 3617-9292 e agende um horário!
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