u

Sectet e Simineral lançam 1º Prêmio Estadual de Inovação na Indústria Mineral
Reconhecer o mérito de iniciativas, atividades e projetos que
promovam melhoria da Indústria Mineral no Pará, contribuindo para criação, disseminação e difusão de práticas
inovadoras em seus amplos segmentos. Esse é o grande
objetivo do 1º Prêmio Estadual de Inovação na Indústria Mineral, uma iniciativa da Sectet e do Simineral, lançada durante
a festa de comemoração dos 10 anos do Sindicato.
			

ANIVERSARIANTES DO MÊS

DICAS DE SAÚDE E BEM-ESTAR

Parabéns a todos os Servidores da SECTET!
NOME

ANIVERSÁRIO

SETOR

EVANDRO DINIZ SOARES JUNIOR

02/02

GABINETE

SAMARA DO NASCIMENTO LIMA

02/02

DCT

SIRLAYNE DE JESUS DO VALE FURTADO

06/02

DAF

HARLEY CHISTIAN ALVES MATIAS

14/02

DAF

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?
Milagres do Paraíso
(Drama, 2016)
________________________
Annabel passou parte de sua infância
sem poder levar uma vida normal,
devido a um grave problema digestivo.
Certo dia, ela cai e bate com a cabeça
em uma árvore. No entanto, ela não
morre. Voltando a consciência, ela
afirma ter visitado o paraíso para, em
seguida, descobrir estar curada de sua doença crônica.
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Saiba mais

Febre amarela urbana e
silvestre: qual é a diferença?
A febre amarela é largamente
conhecida por todos nós,
brasileiros. Sabemos que é
causada por um vírus, inoculado em nosso corpo pela picada de um mosquito. Mas só
isso não é suficiente saber. Por que? Fala-se muito em febre
amarela urbana e silvestre: é a mesma doença ou são vírus
diferentes? Por que diz-se que o surto atual é de febre amarela
silvestre?
Clique aqui e saiba mais

VOCÊ JÁ LEU ESSE LIVRO?
Voar como Águia (Eugênio Barbosa,
2015)
________________________
Livro autobiográfico que relata a vida
de um viciado em crack, seus sonhos, sua caminhada descendente em
direção ao abismo psicológico, suas
perdas, transtornos e decepções, e por
fim, o duro caminho de retorno à vida,
a tarefa de reconquistar a confiança
das pessoas próximas e familiares.
www.sectet.pa.gov.br
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