u

Banpará inaugura modernas instalações no
município de Tucuruí
O Banpará inaugurou suas modernas instalações no município de Tucuruí, região sudeste do Pará. O Banco disponibilizou aos seus clientes e comunidade em geral, um
confortável e amplo espaço com o objetivo de melhor comportar os munícipes e funcionários. Atendendo às exigências
de acessibilidade, o prédio dispõe de rampa de acesso, piso
tátil, banheiros para Portador de Necessidades Especiais
- PNE, mobiliário e equipamentos com requisitos de fácil
acesso.
Clique aqui e saiba mais

07 de Fevereiro
Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas

24 de Fevereiro
Dia da Conquista do Voto Feminino

Data criada como iniciativa de reconhecer a luta dos indígenas brasileiros na preservação de suas terras e cultura.
A data homenageia o guerreiro guarani Sepé Tiaraju, morto
neste dia em 1756, durante a invasão espanhola à Colônia de
Sete Povos das Missões.
Confira + Informações

O caminho que levou à conquista do voto feminino no Brasil
se inicia, após 1850, com a formação das primeiras entidades de mulheres em luta por seus direitos. Suas principais
bandeiras eram o direito à educação e ao voto.
Confira + Informações

27 de Fevereiro
Dia Nacional do Livro Didático

28 de Fevereiro
Dia Mundial das Doenças Raras

Em 1929 foi criado o Instituto Nacional do Livro, com o objetivo
de legitimar o Livro Didático e auxiliar no aumento de sua
produção. No entanto, essa política passou por muitas mudanças até resultar na criação do Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD), em 1985.
Confira + Informações

A data foi escolhida pela Eurocordis, por meio do Conselho
de Alianças Nacionais em 2008, tendo alcançado cerca de
60 países, inclusive o Brasil. O dia é marcado para alertar a
população sobre as doenças raras e as dificuldades que seus
portadores enfrentam no dia a dia. Confira + Informações

ANIVERSARIANTES DO MÊS
NOME

DICAS DE SAÚDE E BEM-ESTAR

ANIVERSÁRIO

SETOR

EVANDRO DINIZ SOARES JUNIOR

02/02

GABINETE

SIRLAYNE DE JESUS DO VALE FURTADO

06/02

DAF

HARLEY CHISTIAN ALVES MATIAS

14/02

DCT

SUZANE DE NAZARÉ MARACAHIPE DA SILVA

14/02

DAF

DANIELE GARCIA DA SILVA

19/02

DAF

VERA LUCIA DOS REIS MONTEIRO

21/02

DETEC

ELENILZA CÂNDIDA GAMA DE AZEVEDO

22/02

DAF

ANGELO PINHEIRO SANTOS

25/02

GABINETE

VOCÊ JÁ VIU ESSE FILME?
O Melhor de Mim (Drama, 2014)
________________________
Amanda e Dawson se apaixonaram
perdidamente na primavera 1964. Ela
via no namorado um porto seguro
para toda a sua paixão e seu espírito
livre. Separados pelo destino, cada um
seguiu o seu caminho até que, após
20 anos, um encontro inesperado traz
à tona.
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O que é a Febre Amarela?
A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por
um vírus transmitido por mosquitos infestados. Nas cidades,
a doença pode ser transmitida
principalmente por mosquitos da espécie Aedes aegypti.
Saiba mais

VOCÊ JÁ LEU ESSE LIVRO?
Depois de Você
(Jojo Moyes)
________________________
Louisa Clark mora em um flat em
Londres e trabalha como garçonete em
um pub no aeroporto. Certo dia ela resolve beber muito e cai do terraço que
estava. Com esse acidente, ela volta
para a casa dos pais e conhece Sam
Fielding, um paramédico que parece
ser a única pessoa que a compreende.
www.sectet.pa.gov.br
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