da Sectet abre espaço para publiu Informativo
cação de conteúdos dos seus servidores
Existem diferentes meios de comunicação, dentre eles o artigo científico é um dos principais. É a forma de comunicação
entre cientistas, pessoas e gerações, tornando as descobertas
e estudos facilmente acessíveis e úteis. Assim, é por meio
de uma publicação que a sociedade toma conhecimento dos
resultados de uma pesquisa e o que este representa para a
coletividade.
Dessa forma, o Informa Sectet abre um espaço de divulgação de trabalhos científicos e escritos de obras literárias de
própria autoria para os servidores da SECTET, a fim de oportunizar a expansão do conhecimento e a valorização do seu
profissionalismo no campo científico.
O servidor que possuir trabalho(s) que deseja divulgá-lo(s) no
espaço do Informa SECTET, deverá procurar a CGEPES/DAF,
no 2º andar da Sectet.

18 de Abril - Comemore
o Dia do Amigo

07 de Abril - Dia do Jornalista

O Dia do Amigo é comemorado em diferentes datas no
Brasil. O dia 18 de abril é a data popular e não oficial (isto é,
não estabelecida por lei) da comemoração do Dia do Amigo.
Normalmente, nesta data é comum a troca de mensagens
entre amigos.
Confira + Informações

A data homenageia o trabalho dos profissionais da mídia, responsáveis por apurar fatos e levar as informações sobre os
acontecimentos locais, regionais, nacionais e internacionais
para as pessoas, de maneira imparcial e ética.
Confira + Informações

10 de Abril - Dia da Engenharia

25 de Abril - Dia da Contabilidade

No Dia da Engenharia são relembradas as vantagens que essa
atividade trouxe para a vida humana em sociedade. Ciência e
matemática se unem com o propósito de resolver problemas
e criar estruturas que facilitam e muitas vezes revolucionam
completamente a vida humana. Confira + Informações

07 de Abril - Dia Mundial da Saúde

A data é uma homenagem ao profissional de contabilidade,
responsável pelo controle, planejamento e coordenação
financeira de uma empresa.
Confira + Informações

16 de Abril - Dia Mundial da Voz

O principal objetivo desta data é conscientizar as pessoas
sobre a importância da preservação da saúde para ter uma
melhor qualidade de vida.
Confira + Informações

ANIVERSARIANTES DO MÊS

A data tem como objetivo chamar a atenção da população em
geral para os cuidados de preservação da voz, ficando alerta
às alterações da voz, que podem ser um sinal de doenças.
Confira + Informações

DICAS DE SAÚDE E BEM-ESTAR

NOME

ANIVERSÁRIO

SETOR

MÔNICA LIMA DE NORONHA K. LEHMKUHL

01/04

DETEC

IVANILDO GONÇALVES SANTIAGO

05/04

DAF

CLEIDE DO SOCORRO A. DOS SANTOS

09/04

DCT

IVANETE COSTA DA ROCHA

07/04

DETEC

FERNANDO QUINTELA SMITH

12/04

DAF

NATASHA DE JESUS VELOSO

13/04

DETEC

ZILMA ROSA TRINDADE DE CARVALHO

18/04

DAF

ROBERTO ADRIAN SALES DE LIMA

20/04

DETEC

JUNILCE CARLA DA SILVA LOBATO

22/04

DETEC

REGIANE VALÉRIA MOREIRA MONTEIRO

20/04

DAF

MARIA ANGÉLICA MILEO P. CORREA

23/04

DAF

CLEIDE DO SOCORRO A. DOS SANTOS

07/04

DETEC

VALÉRIA FREITAS SOUSA PAIVA

25/04

DCT

ROBERTO CLAUDIO RIBEIRO GUALBERTO

26/04

DAF

WALQUIRIA CARRERA BERNARDO

26/04

DCT

WELINGSON WANDY PINTO PERALTA

26/04

DAF

ZAIRA LÚCIA MARTINS VENÂNCIO

26/04

DETEC

VOCÊ JÁ VIU ESSE FILME?
Um Amor para Recordar
(Romance, 2003)
________________________
Em plenos anos 90, Landon Carter é
punido por ter feito uma brincadeira
de mal gosto em sua escola. Como
punição ele é encarregado de participar de uma peça teatral. É quando ele
conhece Jamie Sullivan, uma jovem
estudante de uma escola pobre.

Febre Amarela - o que é?
A febre amarela é uma doença
infecciosa febril aguda, causada
por um vírus transmitido por
mosquitos vetores, e possui dois
ciclos de transmissão: silvestre
(quando há transmissão em área
rural ou de floresta) e urbano. O vírus é transmitido pela
picada dos mosquitos transmissores infectados e não há
transmissão direta de pessoa a
pessoa. Saiba mais
Campanha Vacinação HPV e
Meningite C
Assista a este filme!

VOCÊ JÁ LEU ESSE LIVRO?
Quando Nietzsche chorou
(Irvin D. Yalom)
________________________
Esta é uma envolvente mescla de
fato e ficção, um drama de amor, fé
e vontade tendo por pano de fundo
o fermento intelectual da Viena do
século XIX às vésperas do nascimento
da psicanálise.
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