do Pará lança Desafio InovaTur para
u Governo
alavancar o turismo no Pará
A importância de colocar o Pará como um dos principais
destinos dentro do cenário nacional e internacional de
turismo foi a pauta que permeou o lançamento do Desafio
InovaTur 2018, realizado na noite desta quinta-feira (30), no
Hangar, durante a programação da 6ª edição da Feira Pará
Negócios. O Desafio tem o objetivo de buscar soluções
tecnológicas inovadoras para o desenvolvimento de projetos direcionados à promoção do estado do Pará enquanto
destino turístico. A competição é organizada pelo Governo do
Pará, por meio da Setur, da Sectet, em parceria com o PCT
Guamá e Universitec).
Clique aqui e saiba mais

ANIVERSARIANTES DO MÊS
NOME

DICAS DE SAÚDE E BEM-ESTAR

ANIVERSÁRIO

SETOR

ANTÔNIO ALVES DE MELO

01/12

DAF

FERNANDA LARISSA GRAIM MELO

02/12

ASCOM

MARCELINO GOMES MOREIRA

03/12

DCT

HELENA PINHO SOBRAL DE SOUZA

05/12

DAF

MARCIA LUANA MOREIRA DE SOUZA

06/12

DCT

RODRIGO CESAR FREITAS DA SILVA

08/12

DCT

SÉRGIO AUGUSTO OLIVEIRA ALVES

17/12

DCT

ALDA CRISTIANE DE OLIVEIRA ALVES

25/12

DCT

SELMA DIAS LEITE

31/12

DETEC

VOCÊ JÁ VIU ESSE FILME?
DOGVILLE (Drama, 2003)
________________________
Anos 30, Dogville, um lugarejo nas
Montanhas Rochosas. Grace (Nicole
Kidman), uma bela desconhecida,
aparece no lugar ao tentar fugir de
gângsters. No entanto Grace carrega
um segredo, que pode ser muito
perigoso para a cidade.

INFORMA SECTET Nº 104 - Dezembro 2017

Informativo produzido pela Ascom Sectet, em parceria com
a CGEPES/ Valorização de Pessoas

O que é Assédio Moral ?
Assédio moral ou violência moral
no trabalho não é um fenômeno
novo. Pode-se dizer que ele é tão
antigo quanto o trabalho.
A novidade reside na intensificação, gravidade, amplitude e banalização do fenômeno. A reflexão e o debate sobre o tema são recentes no Brasil, tendo
ganhado força após a divulgação da pesquisa brasileira
realizada por Dra. Margarida Barreto. Saiba mais

VOCÊ JÁ LEU ESSE LIVRO?
Identidade
(Zygmunt Bauman)
________________________
‘Identidade’ volta a uma questão
central do pensamento do sociólogo
Zygmunt Bauman em seus livros no mundo contemporâneo, qual é o
espaço do eu e do outro? Qual é a
medida da liberdade individual? É
possível construir uma identidade sem
levar a alteridade - o outro - em conta?
www.sectet.pa.gov.br
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