
 No Brasil, o 25 de julho, além 
de dar destaque às 
desigualdades de 
gênero e raça vividas 
na América Latina, 
também resgata a 
história da primeira 
mulher a comandar 
um quilombo 
– território 
povoado 
por negros e 
indígenas que 
resistiam à 
escravização 
e construíam 

formações coletivas 
de enfrentamento ao 
Estado. 

Corrida e Caminhada do Coletivo 
de Mulheres neste domingo

Para marcar as homenagens ao 
25 de Julho: Dia da Mulher Negra 
Latino-americana e Caribenha 
e de Tereza de 
Benguela, o 
Coletivo de 
mulheres do 
Sintrajud 
vai realizar 

Dia de Tereza

de Benguela

uma edição especial do Clube de 
Corrida e Caminhada. 

A atividade será no domingo, 22, a 
partir das 9 horas. O ponto de encon-
tro é a  altura da Rua Helvétia do ele-
vado João Goulart (o Minhocão). Em-
bora o dia seja de destaque para elas, 
homens também poderão participar.

22/7 (Domingo) - 9h, no Minhocão: Corrida e caminhada

25/7 (Quarta-feira) - 17h, na Praça Roosevelt: Ato pelo Dia da Mulher 
Negra Latino-americana e Caribenha e Dia de Tereza de Benguela



Os servidores ou servidoras do Judi-
ciário Federal no Estado de São Paulo 
que quiserem participar do 2º Con-
curso de Fotografias do Sintrajud 
podem mandar seus cliques sobre a 
temática  “Um olhar social sobre a 
justiça” até o dia 3 de agosto.

Para participar, basta enviar, so-
mente por via postal, até três (3) am-
pliações em tamanho 20×25 cm (em 
preto e branco ou cores, papel foto-
gráfico fosco ou brilhante) para Rua 
Antônio de Godói, 88 – 16º andar, 
Centro, São Paulo, SP, CEP 01034-000 
– A/C Deptº de Imprensa.

As 12 melhores imagens ilustrarão 
o calendário 2019 distribuído pelo 
Sindicato aos servidores. Aos três pri-
meiros colocados serão conferidas 
ainda premiações em dinheiro: Não jogue em vias públicas

Envie suas fotos atE 3 de 

agosto e concorra a prEmios

´
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1º lugar: R$ 2.500,00 (dois mil 
e quinhentos reais).2º lugar: R$ 1.000,00(hum mil reais).

3º lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais).

SINTRAJUD
nossa luta faz acontecer


