terá programação especial para
u Sectet
celebrar o Dia Internacional da Mulher
Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no
dia 08 de março, a Sectet realizará uma programação especial
nos dias 06 e 07 de março, voltada para os servidores do órgão. No dia 06, a partir das 9h, a psicóloga Carolina Ribeiro
fará uma palestra sobre “Protagonismo feminino nos espaços
de decisão”, seguida por uma exposição de produtos e serviços de beleza da Mary Kay.
No dia 07 ocorrerá a palestra “A importância da alimentação
para uma vida saudável”, com a Nutróloga, Cássia Ferreira,
e a Farmacêutica-Bioquímica, Rute Cristo, seguida por uma
sessão de degustação de alimentos funcionais e sorteios de
brindes.
Clique aqui e confira a programação!

Por que 8 de março é o
Dia Internacional da Mulher?

O que é Sexta-feira da Paixão?

As histórias que remetem à criação do Dia Internacional da
Mulher alimentam o imaginário de que a data teria surgido a
partir de um incêndio em uma fábrica têxtil de Nova York em
1911, quando cerca de 130 operárias morreram carbonizadas.
Confira + Informações

A Sexta-Feira Santa, também chamada de Sexta-Feira da
Paixão, ocorre antes do domingo de Páscoa, e é o dia em
que os cristãos relembram a morte de Jesus Cristo. Em
2018, a Sexta-Feira Santa é celebrada no dia 30 de março.
Confira + Informações

21 de Março - Dia Internacional Contra
a Discriminação Racial

22 de Março
Dia Mundial da Água

Esta é uma importante data que reforça a luta contra o preconceito racial em todo o mundo. A luta contra a discriminação
racial só começou a se intensificar no Brasil após a Constituição
Federal de 1988, que incluía o crime de racismo como inafiançável e imprescritível.
Confira + Informações

A data foi sugerida na Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992. O objetivo
desse dia é promover conscientização sobre a relevância da
água para a nossa sobrevivência e de outros seres vivos.
Confira + Informações

31 de Março
Dia da Saúde e Nutrição
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VOCÊ JÁ VIU ESSE FILME?
Amistad (Drama, 1998)
________________________
Cuba, 1839. Dezenas de escravos
negros se libertam das correntes e assumem o comando do navio negreiro
La Amistad. Eles sonham retornar para
a África, mas desconhecem navegação
e se veem obrigados a confiar em
dois tripulantes sobreviventes, que os
enganam e fazem com que sejam
capturados por um navio americano.

Esta data faz parte do calendário oficial do Ministério da
Saúde e tem o objetivo principal de conscientizar a população sobre a importância da saúde e da boa alimentação.
Confira + Informações

VOCÊ JÁ LEU ESSE LIVRO?
A Arte da Guerra - Os Treze Capítulos Originais
(Sun Tzu)
________________________
A Arte da Guerra: um tratado de mais
de 2 mil anos ensina como vencer
as guerras diárias. Um dos maiores
clássicos da literatura, o livro é um
tratado de guerra vigoroso e definitivo,
considerado a Bíblia da estratégia,
usado em diversos aspectos sociais.
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