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SALVADOR/BA - 29 DE AGOSTO DE 2018

Aniversariantes da Semana

21/08 - Antonio Magela França de Lima
18/08 - Ivonete Castro Santana
22/08 - Manuella Andrade Coelho
22/08 - Carlos Alberto Almeida Simas
23/08 - Luciana de Novaes Ventura
23/08 - Adriana Alves Litieri Brentz
23/08 - Marcia Regina Lins Magalhaes
23/08 - Maria Cristina Tude Mendes
24/08 - Raquel Teles Ferreira Oliveira
26/08 - Katucha Bastos

24/08 - Tania Zacarias Almeida

26/08 - Adalice Menezes de Almeida

27/08 -Wilson Andrade Pinto Cardoso

29/08 - Tereza Maria Almeida Fonseca

28/08 - Helio Pereira dos Reis
30/08 - Joana Pimentel da Silveira Vianna

30/08 - Rosele Carvalho Torres
31/08 - Celeste Costa Pimentel

NOVA PROFISSIONAL

NOVO CONVÊNIO
DINARE ESTÉTICA AVANÇADA

Nome: Maria Conceição de Jesus Sousa
Idade: 43 anos
Cursos de especialização: Técnicas de
Podologia com Especialização em Órtese,
Brocas, Fresas e Cimento Cirúrgico

dinarenovais@gmail.com
(71) 99959-8002
Av. Tancredo Neves, 2539, sala 407,
Torre Londres, Edf CEO Salvador
Shopping - Caminho das Árvores,
Salvador-BA

1. Como conheceu a Podologia? E quantos
anos têm na área?
Através do meu esposo que é podólogo
resolvi fazer o curso e gostei. Estou na área
há 13 anos.
2. Você lembra-se de algum caso em especial que marcou a sua
carreira?
Um cliente que tinha um cravo no dedo que aparentava um esporão de
galo e uma cliente que estava com uma inflamação na unha halox e
que a espícula perfurou a parte frontal.
3. Quais as principais doenças ou disfunções que a Podologia
pode tratar ou prevenir?
Prevenir e tratar unhas encravadas, aparecimento de calos, micose,
inflamação nas unhas, etc.
4. Pela sua experiência e pelo perfil do público da Justiça Federal,
quais os principais problemas que podem ser encontrados e
tratados? São necessárias várias seções para um tratamento
completo?
Unhas encravadas, calosidade e micoses decorrentes dos sapatos
fechados por longo período. A prevenção para unha encravada deve
acontecer no máximo a cada 30 dias, para tratar a unha inflamada o
acompanhamento deve ocorrer até a cicatrização.
5. Qual a importância do profissional de Podologia? E a diferença
com o profissional Pedicure?
Prevenir, cuidar e auxiliar no tratamento dos pés. A Podologia se refere
ao tratamento e a pedicure cuida da estética.
6. Qual é o momento exato para procurar um
profissional da Podologia?
Não há um momento exato, mas você precisa
procurar sempre, pois muitas vezes há alguma
patologia que não conhecemos e somente o
podólogo poderá detectar.
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PRESTAÇÃO
DE CONTAS
NOVOS CONVÊNIOS
Caro(a) associado(a),

A Diretoria Financeira da ASSERJUF publica nesta edição,
o Demonstrativo Administrativo-Financeiro referente ao
mês de MAIO/2018. 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
MAIO 2018
RECEITAS OPERACIONAIS ¹

R$ 36.628,58

DESPESAS OPERACIONAIS ²

R$ 36.251,40

RESULTADO
RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³
DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 4

7. A Podologia tem ganhado cada dia mais visibilidade em
nosso país. O que ainda falta para que as pessoas procurem um
profissional na área?
A principal dificuldade é a falta de divulgação sobre a importância da
Podologia.
8. Que cuidados devemos ter para manter a saúde dos pés?
Cortar sempre as unhas, enxugar entre os dedos, usar sapatos mais
confortáveis e sempre que possível procurar um profissional da área.
9. Quais as suas expectativas para o público daqui da Justiça
Federal?
Espero que todos procurem a Podologia para dar maior conforto aos
seus pés.
10. Deseja deixar algum recado para nossos associados?
Inspecione diariamente os pés sem esquecer a área entre os dedos,
procure rachaduras, bolhas, inchaços, feridas, inflamações ou qualquer
mudança de cor. Venham nos visitar no Espaço Beleza e conhecer
melhor nosso trabalho e os benefícios que a Podologia pode trazer
para sua vida.
☻ RESERVE UM TEMPO PARA O SEU CUIDADO!
Ligue 71 3617-9292 e agende um horário com a profissional Conceição
Sousa - Podóloga. Ela atende no Espaço Beleza toda segunda e sextafeira, das 10h às 17h.
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Desconto: 15%

R$ 377,18
R$ 18.132,76
R$ 5.461,70

RESULTADO

R$ 12.671,06

RESULTADO DO MÊS

R$ 13.048,24

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

%

REAJUSTE
Caro(a) associado(a),

Em razão do reajuste anual, a ASSERJUF informa que no
mês de Setembro/2018, o valor do plano da Promédica
será reajustado em 18,64%:

Standard
De: R$ 564,37
Para: R$ 669,57

Especial

De: R$ 861,99
Para: R$ 1.022,66
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