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Mulheres da Justiça Federal em evidência
Na semana do Dia Internacional da Mulher, a JFCE homenageou seu
time feminino por meio de vá rias açõ es na Sede, Aldeota e nas
Subseçõ es Judiciá rias. Em Fortaleza, o coral «Vozes da Justiça» se
apresentou na Sede e no Anexo (Aldeota), dentro da programaçã o do
evento realizado pelo Sintrajufe em parceria com o Programa de
Qualidade de Vida da JFCE, que també m contou com distribuiçã o de
rosas à s homenageadas.
Na Sede houve, ainda, roda de conversa sobre o Ideal Feminino e spa
L'Occitane.
Já nas plataformas de comunicaçã o da JFCE, a Seçã o de Comunicaçã o
Social criou um grande mosaico com fotos das mulheres da Justiça,
alé m de ter dado publicidade a trê s vıd
́ eos, evidenciando os super
poderes dessas heroın
́ as que diariamente enchem a Seçã o Judiciá ria
do Ceará com sua coragem e paixã o.

Já na 14ª Vara, a Juíza Federal Niliane
Meira Lima distribuiu lembrancinhas às
servidoras, como forma de agradecimento
pelo empenho e profissionalismo diários
das mulheres.

Diversas Varas, em Fortaleza e Subseções,
também se mobilizaram e garantiram um dia todo
especial para suas mulheres. Como a 12ª Vara
Federal, que ofereceu um café regado à poesia do
diretor, Cléber Mascarenhas, e do servidor João
Getúlio Chaves Sampaio.

"(...)Sejam livres, lutem por seus
direitos, e também entendam
que a luta por igualdade é para
ser em parceria entre os gêneros.
No dia em que as mulheres
entenderem que o mundo é
delas, aí sim, toda mulher poderá
ser livre para ser ela mesma(...)".
Trecho do texto de João Getúlio
Chaves Sampaio

Na Subseção de Juazeiro do Norte, a
homenagem veio em forma de rosas e
também de música, com a apresentação de
um dueto de violonistas.

FILME
«Até o último homem»
Baseado em fatos reais, o lme
retrata a história de Desmond
T. Doss, um médico do exército
americano que, durante a
Segunda Guerra Mundial, se
recusa a pegar em armas.
Durante a Batalha de Okinawa
ele trabalha na ala médica e
salva cerca de 75 homens.
História emocionante de
superação e fé!
A dica é da servidora
Deive Rose Queiroz
da Silva Tindou (NGP)

Lançamento: 2017
Direção: Mel Gibson
Elenco: Andrew Garfield, Vince
Vaughn, Teresa Palmer e mais
Gêneros: Drama, Guerra, Biografia
Nacionalidades: Austrália, EUA

