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Aniversário
17/05 - Sonia Maria Dalcum
18/05 - Cacilda Cunha Pacheco Aleluia
18/05 - Mirela Tourinho Barbosa Martins
19/05 - Adriana Silva Rivas

14/05 - Josenil Francisco Batista
15/05 - Maria Dionicia Resende de Lima
16/05 - Ana Marta Abreu Meirelles
16/05 - Elisabete Costa Medina
17/05 - Diana Cordeiro Mattos
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ASSERJUF - Associação dos Servidores da Justiça 
Federal na Bahia
Av. Ulisses Guimarães, 2631 - Sussuarana
Salvador - Ba - CEP. 41.213-000

DIRETORIA EXECUTIVA
Vera Maria Barros Pereira ( CEMAN)
Luzineide Araújo de Oliveira (SEBIB)
DIRETORIA ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA
Marlene de Jesus (13° Vara)
Águido Miranda Barreto (NUCJU)
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS, COMUNICAÇÃO 
E EVENTOS
Manoel Pinto Rodrigues da Costa Neto (CEMAN)
Cristina Simões de Oliveira (CEMAN)

CONSELHO FISCAL 2017 / 2019

Suplentes
Claudio Henrique Santos de Oliveira
Patricia Farias de Oliveira

Titulares
Paulo Márcio Rodrigues de Souza
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José Zito dos Santos
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PROMOÇÃO MÊS DAS MÃES%%

TODA TERÇA E QUINTA
Sobrancelha de linha GANHA um Buço

Limpeza de pele GANHA uma massagem de 5 minutos nos pés.

Decote + Axila ou Decote + Perna GANHA um buço

TODAS AS QUARTAS, QUINTAS E SEXTAS.

Escova + Hidratação + Prancha 
R$ 39,90

Reconstrução + Escova + Prancha 
R$ 59,99

Cauterização - R$ 59,99
Corte - R$ 20,00
Botox - R$ 80,00

Aplicação de Coloração
 R$ 20,00

Faça pé ou mão e GANHE  uma esfoliação

EspaçoBeleza

Todas as QUARTAS-FEIRAS Escova
 R$ 20,00  (qualquer tamanho)

TODAS AS SEGUNDAS E TERÇAS
 Pé e mão R$ 20,00

Aproveite os pacotes faciais para deixar sua pele mais  firme e radiante!

PACOTE FACIAL RADIANCE 
2 sessões de peeling de diamante + nano  máscara restauradora facial + Led azul (atua no clareamento de manchas) + 
fatores de crescimento tipo TGP-2 (atua no clareamento da pele).
O peeling de diamante faz uma esfoliação superficial na pele, atenua manchas e combate rugas , pois estimula a produção 
de colágeno e elastina que são fundamentais para manter a pele firme e uniforme.

Duração:1:30            Valor: R$210.00
PACOTE FACIAL SKIN FILL
2 sessões de lifting facial por vácuoterapia  + máscara tensora + Led vermelho ( atua na produção de fibras elásticas: colágeno 
e elastina) + fatores de crescimento tipo EGF( atua na produção de colágeno e elastina que dão sustentação a pele).

Duração: 1:30               Valor: R$210.00
Aproveite os pacotes corporais e mantenha-se sempre em forma!

PACOTE CORPORAL FIRMNES
8 Sessões de termoterapia com infravermelho + Máscara de colágeno corporal + Endermologia.

Duração: 1h                  Valor : R$450.00
PACOTE CORPORAL DETOX
8 Sessões de drenagem linfática + aparelho de eletroterapia (ultrassom , Corrente russa , Lipocavitaçao, termoterapia ou 
endermologia)
O tipo de aparelho escolhido dependerá da avaliação corporal e necessidade da cliente.

Duração :1h                   Valor:450,00
* Os tratamentos corporal e facial serão realizadas mediante avaliação prévia.

PROMOÇÃO MÊS DAS MÃES: REALCE SUA BELEZA

Edléa  Muniz 
(Massoterapeuta, Esteticista e cosmetóloga)

Tel: (71) 98711-4635 (Oi, watssap)Ligue e agende o seu horário!
3617-2732

ESPAÇO  TERAPÊUTICO%%

Guerreira do período colonial do Brasil, Dandara foi esposa de Zumbi, líder 
daquele que foi o maior quilombo das Américas: o Quilombo dos Palmares. 
Com ele, Dandara teve três filhos: Motumbo, Harmódio e Aristogíton. Valente, 

ela foi uma das lideranças femininas negras que lutou contra o sistema escravocrata 
do século XVII e auxiliou Zumbi quanto às estratégias e planos de ataque e defesa da 
quilombo.

Não há registros do local onde nasceu, tampouco da sua ascendência africana. 
Relatos e lendas levam a crer que nasceu no Brasil e se estabeleceu no Quilombo 
dos Palmares enquanto criança. Ela foi uma das provas reais de que a mulher não é 
um sexo frágil. Além dos serviços domésticos, plantava, trabalhava na produção da 
farinha de mandioca, caçava e lutava capoeira, além de empunhar armas e liderar as 
falanges femininas do exército negro palmarino.

Sempre perseguindo o ideal de liberdade, Dandara não tinha limites quando o que 
estava em jogo era a segurança do quilombo e a eliminação do inimigo. Ela defendia que a paz em troca de terras no 
Vale do Cacau, que era a proposta do governo português, seria um passo para a destruição da República de Palmares 
e a volta à escravidão. Suicidou-se depois de presa, em seis de fevereiro de 1694, para não voltar na condição de 
escravizada.

PERSONALIDADES NEGRAS – DANDARA
VOCÊ  SABIA?
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PROMOÇÃO%%

Ligue e agende um 
horário:

(71) 3617-9292

Venha conferir o 
tratamento para micose 

com os produtos da 
RACCO!

BARRAS DE ACCESS
1h de 100.00 por 80.00

 Feche 10 sessões e GANHE uma sessão de Ventosaterapia

VENTOSATERAPIA
30min  de 90.00  por 70.00

Feche 10 sessões e GANHE uma sessão de Barras De 
Access

Vagas Limitadas, corra e garanta a sua!

Ao todo, as Barras de Acess, são 32 pontos por 
onde correm energias acumuladas. Cada um deles 
corresponde a um aspecto do comportamento 

humano e de como a pessoa se relaciona com eles, tais como: 
dinheiro, controle, poder, criatividade, entre outros. Estes 
pontos armazenam o componente eletromagnético de todos os 
pensamentos, ideias, atitudes, crenças que as pessoas tem. E 
é isso que bloqueia o fluxo livre de energia vital, que possibilita 
a auto realização. Venha libertar a sua energia, os julgamentos 
e crenças limitantes. 

Qualquer dúvida entre em contato!
Como seria possível melhorar tudo que está vivendo hoje?

Danilo Otoni 
(Fisioterapêuta) 

Ligue e agende sua avaliação 3617 - 2732 / 71 986039521

PROMOÇÃO%%

Confira a programação completa no site:

http: / /www.bibl iotecas.ba.gov.br/modules/conteudo/
conteudo.php?conteudo=321


