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Aniversário
12/07 - Yone Brandao Caribe 
12/07 - Gersiane Vieira Santana Pando
13/07 - Aline Correia de Araujo 
13/07- Cybele Ribeiro 
14/07 - Fernanda Marques Rosa

09/07 - Helenilza Santos Farias
10/07 - Jacqueline Salles Pereira  
11/07 - Samuel dos Santos Mendonça  
11/07 - Jose Luiz Gomes 
12/07 - Noemia Angelo Vieira

Aline Pinheiro

Larissa Conceição

Maribel Cedro

Plínio Oliveira

Joseane Coutinho

Elisabeth Sacramento
Esteticista

Terça e quinta - 12 às 17h

Manicure
Quarta a sexta - 10 às 17h

Manicure
Quarta a sexta - 10 às 17h

Manicure
Segunda, terça e sexta 

10 às 17h

Cabeleireira
Quarta a sexta - 10 às 17h

Cabeleireiro
Segunda e terça- 10 às 17h

Agende: 9292
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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
Maria da Conceição M. Oliveira Moraes
José Zito dos Santos

EXPEDIENTE

www.asserjuf.org.br
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Saúde e Bem Estar 

 A terapia bioortomolecular consiste em um tratamento que visa 
restabelecer o equilíbrio químico do organismo mediante o uso tópico 

de minerais quelatados e seus complexos aplicada em disfunções estéticas e 
terapêuticas, corrige os desequilíbrios atômicos, moleculares, celulares teciduais e 
orgânicos e tem como foco principal aumentar a energia vital de equilíbrio do corpo, 
além de neutralizar os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce, 
pois aumenta as reações catalíticas de defesa. A terapia Bioortomolecular utiliza 
princípios da terapia ortomolecular, da oligoterapia e da filosofia oriental. A junção 
das três terapias possuem o objetivo de nutrir o corpo de energia dos elementos 
químicos (elétrons) para neutralizar os radicais livres e equilibrar as reações 
químicas, prevenindo e auxiliando no combate á ansiedade, gordura localizada, 
estrias, flacidez, rugas, manchas, dores musculares.
 Utilizando géis minerais quelatados e seus complexos, a terapia provoca a 
reposição energética e transdermica por meio da pele para burlar o envelhecimento 

natural, as suas formulações conseguem fazer a correção da energia biocelular, além de auxiliar o organismo a eliminar e 
neutralizar toxinas, radicais livres, promovendo saúde, beleza e bem estar.
 Quando usado os bioortomoleculares de forma tópica, pode tratar várias disfunções como acne, pele envelhecida, celulite, 
gordura localizada, flacidez entre outros. A profissional Edlea Muniz trouxe essa novidade para o Espaço terapêutico e convida a 
todos para conhecer essa nova forma de se ver a estética.

Tratamentos estéticos com técnicas 
Bioortomoleculares oferecem diversos benefícios

Palestra: 
Investimentos mais rentáveis e tão seguros quanto a poupança

Palestrante: Evaldo Melo (associado da ASSERJUF)
Quando: 25/07, às 14h
Onde: biblioteca da Justiça Federal.

Inscrições: inscricaoasserjuf@gmail.com

NOTA

Reprografia (JEF) das 10 às 14h
Reprografia (1º subsolo) das 9h às 16h30
Escritório, Espaço Beleza e 
Espaço Terapêutico das 9h às 17h

 Em virtude da nova portaria de mudança 
de horário da Justiça Federal (Portaria SJBA-
DIREF 8351313), a ASSERJUF informa os 
novos horários de funcionamento, a partir do dia 
15 de julho de 2019: 

Caro(a) associado(a),

 A ASSERJUF convoca os associados 
para a assembleia geral de eleição do 
CONSELHO FISCAL, para biênio 2019/2021 
que será realizada no dia 30 de JULHO de 
2019, às 13hs, na sede da Justiça Federal.

Edital de Convocação

ELEIÇÕES


