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Sectet reúne servidores para celebrar o Dia da
Família
A celebração do Dia Internacional da Família, comemorado
no dia 15 de maio, é uma grande oportunidade para que as
famílias reflitam sobre como melhorar a relação entre seus
membros. A celebração tem como objetivo homenagear a importância da família como núcleo vital da sociedade. Pensando nisso, a SECTET prestigiou, no dia 30 de maio, as famílias
que pertencem ao Órgão com a palestra “Famílias: diferenças
e desafios para uma convivência saudável”, ministrada pela
assistente social, Rosely Neves. O evento foi aberto com a fala
do secretário Alex Fiúza de Mello sobre a importância do trabalho coletivo para alcançar melhores resultados. Ao término
da palestra, os servidores reuniram-se em um almoço no refeitório da Sectet.

Festa Junina

Servidor, é a sua vez de se comunicar!

As Festas Juninas acontecem durante todo o mês de junho e
serão sempre celebradas nos dias 13 de junho (Dia de Santo
Antônio), 24 de junho (Dia de São João) e 29 de junho (Dia
de São Pedro).
Confira + Informações

O Informa Sectet abre espaço para divulgação de trabalhos
científicos e literários de própria autoria para os servidores
da SECTET. Para tanto, a CGEPES/DAF fica à disposição do
contato do servidor com o interesse de divulgar seus conhecimentos por meio do Informa Sectet.

1 a 5 de Junho - Semana Mundial
do Meio Ambiente

14 de Junho - Dia Mundial
do Doador de Sangue

Esta semana de conscientização no Brasil foi criada pelo
Decreto nº 86.028, de 27 de maio de 1981. O objetivo era
complementar a celebração ao Dia do Meio Ambiente instituído pela ONU.
Confira + Informações

ANIVERSARIANTES DO MÊS
NOME

O objetivo desta data é homenagear a todos os doadores de
sangue e conscientizar os não-doadores sobre a importância
deste ato, que é responsável pela salvação de milhares de
vida.
Confira + Informações

DICAS DE SAÚDE E BEM-ESTAR

ANIVERSÁRIO

SETOR

MARIA DA CONCEIÇÃO PAES LOUREIRO

06/06

DAF

ADEJARD GAIA CRUZ

07/06

DCT

WANDER SOARES DE OLIVEIRA

07/06

DCT

FERNANDA GERMANA DA SILVA VIANA

09/06

DCT

ANTONIO DE LUCAS TAVARES DE SOUZA

18/06

DCT

MARCO ANTONIO SILVA LIMA

19/06

DCT

TELMA DO SOCORRO A. DE OLIVEIRA MARTIM

21/06

DCT

AMARILIS ARAGÃO DIAS

25/06

DCT

PAULO SERGIO AUAD BELTRÃO

27/06

DAF

ROBSON YUJIRO DA SILVA KAWASAKI

28/06

DCT

VOCÊ JÁ VIU ESSE FILME?
Como eu era antes de você
(Romance, 2003)
________________________
Rico e bem sucedido, Will leva uma
vida repleta de conquistas, viagens
e esportes radicais até ser atingido
por uma moto, ao atravessar a rua
em um dia chuvoso. É neste contexto
que Louisa Clark (Emilia Clarke) é
contratada para cuidar de Will e, aos
poucos, acaba se envolvendo com ele.

Conscientização Contra a
Obesidade Mórbida Infantil
De acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS), combater a obesidade infantil mórbida
é um dos principais desafios para
o século XXI. Esta doença pode
ser provocada por diversos fatores, desde uma alimentação
rica em açucares e gorduras, sedentarismo e aspectos genéticos. Saiba mais

VOCÊ JÁ LEU ESSE LIVRO?
Orgulho e Preconceito
(Jane Austen)
________________________
O romance retrata a relação entre
Elizabeth Bennet (Lizzy) e Fitzwilliam
Darcy na Inglaterra rural do século
XVIII. Lizzy possui outras quatro irmãs, nenhuma delas casadas, o que
Sra. Bennet, mãe de Lizzy, considera
um absurdo.
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