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DEAM celebra Dia Internacional da Mulher com
Missa em Ação de Graças
8 de Março, Dia Internacional da Mulher
ASCOM/PMPA

DEAM celebra Dia Internacional da Mulher com Missa em Ação de Graças
divulgação - ASCOM PMPA

Na manhã desta quinta, 8, Dia Internacional da Mulher,
uma celebração em Ação de Graças, alusiva à data
comemorada mundialmente, na Delegacia Especializada
no Atendimento à Mulher (DEAM) emocionou todos os
participantes.

A comemoração foi
celebrada
pelo
padre Ednaldo e
contou com diversas
Dia da Mulher - 8 de Março 2018 - Missa
autoridades, além
na DEAM
de
outras
representações da
sociedade. A Primeira Dama, Juvandir Tenório (Dona
Didi) e a chefe de Gabinete, Cíntia Rosena, dentre
diversos servidores municipais se fizeram presentes à
cerimônia.
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A delegada titular da DEAM, Juliana Fontes, enalteceu o
momento, “Foi emocionante receber parte das mulheres de Paulo Afonso que aqui estiveram
muito bem representadas. Agradecer ao padre Ednaldo pela linda celebração com colocações
oportunas para a ocasião. Momentos como este nos motivam ainda mais para nos dedicarmos
à defesa da mulher”, disse.
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A primeira dama, Dona Didi, participou da celebração e
no uso da palavra disse: “É uma data especial o dia de
hoje, mas somos mulheres todos os dias nos nossos
compromissos familiares. Foi muita emoção e o padre nos
ensinou que podemos fazer muito mais. Aqui na
delegacia temos grandes profissionais guardiãs das
nossas mulheres”, enalteceu.
Durante a cerimônia a Lei Maria da Penha ficou entre os
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destaques das falas e ao final uma grande
confraternização fortaleceu ainda mais os laços de
amizade. (ASCOM/PMPA)
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