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O SINDIJUDICIÁRIO PROMOVE PALESTRAS E ATIVIDADES EM 
COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER 

Na sua luta em busca de um espaço, a mulher brasileira confirma uma tomada de posição 
dentro da sociedade, no lar, no trabalho profissional, junto à família. Apesar de ser taxada 
como sexo frágil, a mulher tem se mostrado forte o bastante para encarar os desafios 
propostos pelo mercado de trabalho com convicção e disposição. A fragilidade da mulher, ou 
melhor, a sensibilidade da mulher, tem grande colaboração nas influências humanas que se 
tenta propagar na atualidade, pois, como se sabe, o mundo passa por transformações 
rápidas e desastrosas que precisam de mudanças imediatas. A mulher consegue transmitir a 
importante e dura tarefa de mudar hábitos com a clareza e a delicadeza necessária para 
despertar o envolvimento de cada indivíduo e a importância da mudança de cada um. 
A sua presença no Brasil de hoje, está nas universidades, nos centros de cultura, nas 
Academias de Letras e nos mais variados setores da ciência e da vida política social brasileira. 
Também no Espírito Santo, temos as nossas mulheres pioneiras, que souberam, com 
inteligência e dignidade, lutar por um posicionamento na política, na administração pública, 
nas ciências, letras e artes, na aviação e na educação, além de outras atividades importantes 
ao desenvolvimento do Espírito Santo contemporâneo. Ficaria extenso enumerá-las todas 
dentro da história do Espírito Santo. Pensando assim, o Sindicato dos Servidores do Poder 
Judiciário – SINDIJUDICIÁRIO, realizará em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher a 
Semana das Mulheres Servidoras Capixabas, com eventos regionais com a seguinte 
programação: 
 
ABERTURA: 
10/03/2014 
13h - Abertura: Presidenta do SINDIJUDICIÁRIO - Adda Maria Monteiro Lobato Machado 
13h30min - Início das atividades estéticas: Hidratação e Massagem Facial e hidratação das 
Mãos com Alunos de Estética e Cosmética da Universidade de Vila Velha 
14h - Palestra com a Fernanda Moscon do Centro de Equoterapia Mestre Álvaro 
Tema: Equoterapia e Saúde 
15h - Coffe-break 
15h30min - Palestra com a Dra. Priscila Duarte Mendes  
Tema: Saúde Bucal 
16h45min - Encerramento 
Local:Tribunal de Justiça (Grande Vitória) 
Salão Nobre  
PALESTRAS REGIONAIS: 
11/03/2014 - Comarca de Cachoeiro de Itapemirim 
Tema: Saúde da Mulher - Profissional da Unimed 
Local: Colatina 
Horário: 15h 
12/03/2014 - Venda Nova do Imigrante 
Horário: 15h 
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Tema: Saúde da Mulher - Profissional de Saúde 
Local: Auditório do Júri 
13/03/2014 - Comarca de Linhares 
Horário: 13h 
Palestra com a Dra. Priscila Duarte Mendes 
Tema: Saúde Bucal 
Local: Auditório do Júri 
13/03/2014 - Comarca de Colatina 
Horário: 16h 
Palestra com a Dra. Priscila Duarte Mendes 
Tema: Saúde Bucal 
Local: Auditório do Júri 
 
Contamos com a participação de todas as Mulheres Servidoras Capixabas. 
Nos encontramos à disposição para mais esclarecimentos. 
(27) 33575000/33575034 - Suely (Assistente Social) e Sirlene (administrativo) 
 
 

 “MUDANÇA COM TRANSPARÊNCIA” 
A Diretoria 

 


