Editorial
O nosso DEAPA EM FOCO já chegou na sua 5ª edição!
Para continuar conhecendo melhor as funções de todas as
seções do nosso Departamento, nesse mês, vamos apresentar
brevemente o dia-a-dia da Seção de Controle de Verba de
Pessoal – SECON e da Seção de Pré-Impressão – SEPIM.
No período de 24 de junho a 02 de julho, tivemos a honra
de ter uma colega participando do XI Campeonato Mundial de
Basquetebol Master, realizado em Natal – RN. A nossa
entrevistada do mês é a atleta Célia Dulce, da SECOG/CGRAF,
que em entrevista ao DEAPA EM FOCO, nos conta um pouco
sobre sua participação no campeonato, sua trajetória no esporte,
sua paixão pelo basquete e sua rotina de treinamento.
A nossa colega Elaine Nápoli nos traz sempre boas dicas de
comportamento, dessa vez ela comenta sobre as nossas
tendências de reação diante dos problemas. É o Quociente de
Adversidade!
Para facilitar as suas pesquisas na Internet, a coluna
aprimore-se vai mostrar a ferramenta de tradução oferecida
pelo Google, que traduz instantaneamente textos inteiros e até
páginas da web. Com isso, você não precisa mais deixar de ler um
texto ou site só porque ele está em um idioma que você não
domina.
As dicas culturais da coluna divirta-se do mês de agosto
estão bem variadas, com várias informações sobre peças, shows,
filmes e exposições. E, como o mês de agosto tem um significado

especial por se comemorar o dia dos pais, não poderíamos deixar
de falar um pouco dessa data e dessa pessoa tão importante na
nossa vida.
Não se esqueçam de conferir, ainda, os aniversariantes do
mês de agosto e de ver as fotos da apresentação do DEAPA na
ambientação dos novos servidores.
Uma ótima leitura para todos! A suas ideias e sugestões
serão sempre bem-vindas, e podem ser enviadas para
satec.deapa@camara.gov.br.
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