u

Seminários apontam qualificação profissional
como caminho para o desenvolvimento
O caminho para o desenvolvimento por meio da disseminação do conhecimento e da qualificação profissional foi o eixo
norteador dos dois eventos ocorridos na Região Metropolitana de Belém, que culminaram com a entrega dos certificados
de conclusão de cursos profissionalizantes para alunos de 11
onze turmas de Ananindeua, Belém e Castanhal no âmbito do
Programa Pará Profissional e Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) - setor produtivo,
coordenados pela Sectet e pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Confira o vídeo AQUI!

ANIVERSARIANTES DO MÊS

DICAS DE SAÚDE E BEM-ESTAR

Parabéns a todos os aniversariantes da SECTET!
ANIVERSÁRIO

SETOR

MICHELLE SANTANA DE HOLANDA

NOME

07/03

DAF

PRISCILA CHRISTIE RODRIGUES MODESTO

10/03

DETEC

ANA PAULA CARDOSO RAMOS VIEIRA

23/03

DCT

LYANNY ARAUJO FRANCÊS

23/03

DETEC

Por que lavar as mãos
ajuda a evitar doenças?
Lavar as mãos é uma das medidas mais importantes para
impedir a propagação de doenças. A higienização adequada
das mãos pode impedir que você adoeça e também é capaz de
interromper a transmissão de infecções virais, bacterianas e
parasitárias para outras pessoas.
Clique aqui e saiba mais

VOCÊ JÁ VIU ESSE FILME?

VOCÊ JÁ LEU ESSE LIVRO?

Nove Meses
(Comédia, 1995)
________________________

O Jardim dos Esquecidos
(V.C Andrews, 2014)
________________________

Samuel, um terapeuta de crianças,
não tem nenhum filho e não faz planos
para isto. Assim, fica bastante abalado
quando Rebecca, sua namorada há
cinco anos, diz que está grávida. Repentinamente Samuel tem pesadelos e
fantasias paranóicas de como o
a paternidade mudará sua vida.

O Jardim dos Esquecidos é um
romance de Terror, traição e salvação
através do amor. De grande força
narrativa e maravilhosa imaginação, a
autora oferece ao leitor uma visão da
vontade e adaptabilidade de crianças
envolvidas numa situação bastante
bizarra.

Confira AQUI os cursos ofertados em MARÇO pela Escola de Governaça Pública do Estado do Pará.
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