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LEROY MERLIN
07/21
- Campinas 
- Raposo Tavares
- São Caetano
- Morumbi

SUPER MUFFATO
13/07/21
- Apucarana (PR) 

ASSAI
30/06/21
- Caldas Novas (GO)
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O time de produção desta revista seleciona e 
produz todas as matérias pensando em cada 

colaborador com muito carinho e atenção.

Pensando em conteúdos que se conectem cada 
vez mais conosco, vamos deixar aqui nosso 

e-mail para que você nos envie suas ideias de 
pautas, críticas e observações.

gpessoas@conecto.com.br

Daniela Aline Luiz Newton



Entendendo mais sobre a situação nas demoras 
referentes a vacinação no nosso país, devemos con-
tinuar atentos e reforçando nossos hábitos quando 
o assunto é proteção.
Ainda temos um grande número de pessoas a serem 
vacinadas, e ainda propensos a infecções, portan-
to falar de máscaras seguras que oferecem efi cácia 
em nos proteger é sinônimo de cuidado.
A máscara cirúrgica como possuí boa fi ltragem, é 
recomendada por um curto período, porém como 
são descartáveis, acabam não sendo tão viáveis no 
cotidiano.
Além desta, todos nós temos ou conhecemos a fa-
mosa máscara de tecido, sendo recomendada pela 
OMS (Organização Mundial da Saúde) desde que 
possua bons fi ltrantes e uma boa vedação, então 
fi que tranquilo em relação ao consumo desta, não 
esqueça de se atentar ao tipo de tecido, que deve 
conter mais de uma camada.
Nesse grupo de máscaras que oferecem uma maior 
segurança, temos uma máscara conhecida como 
N95 (PFF2), estudos feitos por infectologistas apon-
tam que, a PFF2 segue um nível alto de proteção, 
sendo a mais segura do mercado, lembrando que 
essa máscara segue uma linha diferente de uso 
quando comparada as máscaras de tecido, elas 
não devem ser higienizadas com água e sabão ou 
álcool, por exemplo, no caso desta categoria de 
máscara, é importante que após o uso, ela fi que no 
mínimo três dias de descanso, de preferência em 
um local bem arejado. É importante que ao adquirir 
este modelo de máscara, estejamos sempre atentos 
aos detalhes como o selo do Inmetro, número do CA 
(certifi cado de aprovação), além de algumas men-
ções na embalagem como, proteção contra poeiras, 
névoas e fumos.
Essa preocupação em estar bem protegido, na 
máscara com maior efi cácia, vem para nos alertar 
e relembrar que ainda vivemos uma pandemia, e 
alertar nunca é demais quando se trata cuidar do 
próximo, protejam-se.
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Qual máscara 
devemos usar?



As campanhas de vacinação exercem 
uma função gigantesca em nossa so-
ciedade, erradicando doenças como a 
Poliomielite (paralisia infantil).

Lembrando também de uma comemo-
ração mundial, dia 24 de outubro, é uma 
data mundial para recordar o combate 
a Poliomielite, e a região das Américas 
foi a primeira a ser considerada livre da 
doença, registro no Brasil apontam que 
o último caso foi em 1987.

As campanhas de vacinação tem um 
grande papel na erradicação desta 
doença, as campanhas em massa pelo 
país evitaram a proliferação dos três ti-
pos de poliovirus selvagem.

Campanhas de vacinação em massa 
impedem que um vírus como este se 
propague, contaminando ainda mais.

Sua infecção era causada através de 
fecal-oral, contaminando tanto crian-
ças quanto adultos, esses poliovírus se 
disseminam através do contato direto 
com fezes ou secreções dos indivídu-
os, causando ou não algum grau de 
paralisia.ção de Amparo à pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp) apresen-
tam dados que mostram uma queda 
de crianças sendo vacinadas.

Mesmo após o sucesso imenso de vaci-
nação e as campanhas em masso no 
ano de 2017, cerca de 23% de quase 
três milhões de crianças com idade de 
até um ano de idade, não receberam a 
vacina.

Quando quedas como estas acon-
tecem tornamos a falar sobre a im-
portância da vacinação e divulgar nos-
sas campanhas.

Vacinar em massa impede que vírus 
importados, Afeganistão e Paquistão, 
por exemplo, os únicos que ainda pos-
suem casos de sorotipo 1 selvagem, nos 
infectem. Desta forma, com números de 
vacinação caindo e o vírus ainda em 
circulação em um local do mundo, a 
poliomielite ainda pode causar muito 
medo em países ou até mesmo conti-
nentes.

Não deixe de vacinar, e de ficar atento 
as campanhas anuais, ou até a mais 
esperada por nós, campanha de vaci-
nação contra a Corona Vírus.
Quanto mais de nós estivermos prote-
gidos, menor a chance de propagação 
do vírus, ou de suas variantes, vacinar 
salva vidas.
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Vacina é coisa séria



Cuidado na
ida e vinda

“Nós nos preocupamos com nossos colaboradores nos mínimos detalhes.

Como cada um vem até a empresa, por exemplo, não deixou de ser uma 
preocupação.

O conforto e cuidado foi uma das pautas tratadas para que nós não 
deixássemos de exercer nosso compromisso e excelência, e principalmente 

em tempos de pandemia com atenção na saúde de cada um.

O conforto que nos coube como uma solução para nossos colaboradores 
foi a Uber, estes que também se previnem e tomam todos os cuidados 

necessários contra a propagação da COVID-19. Seus motoristas parceiros 
além de receberem todos os conteúdos educativos que condizem com a 

Organização Mundial da Saúde, passam por alguns checklist de 
verifi cação e cuidado ao receber os seus usuários. 

Selfi e com máscara precisam ser enviadas antes que os 
motoristas deem início a corrida, o carro está 

limitado ao uso apenas de bancos traseiros, janelas sempre abertas 
permitindo uma boa circulação de ar. Ao sair do veículo, motorista e 

usuário recebem uma avaliação no quesito higiene.

Todas essas verifi cações são cuidados tanto com os motoristas quanto 
com seus usuários.

Disponibilizar aos nossos colaboradores viagens que garantam higiene, 
conforto e segurança na pandemia, é um ponto de atenção para 

seguirmos com nossa dedicação e carinho em cada detalhe do nosso
 cotidiano. Como você chega até a Conecto também é uma 

questão de cuidado para nós.

A sugestão desta matéria veio do colaborador Gustavo dos Santos Souza 
(Suporte).
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Após pouco mais de um ano aguardando a vacina contra o corona vírus 
ela chegou!

E tem sido nossa esperança para retornarmos a um cotidiano comum.
Apesar de tantas mudanças no calendário (por bons motivos), deixaremos 

as últimas atualizações dele aqui.

Assim você pode conferir as datas disponíveis para sua imunização:

Lembrando que este calendário está sujeito a alterações.
Acompanhe as datas de vacinação disponibilizadas pelo seu município.





Canal Conecto
Quer aprender a fazer um pendrive bootável com 

Windows para o seu PC ou Notebook?

A Conecto te explica :)

Como criar pen drive para instalar o Windows 10 64 
bits e 32 bits via USB  













“Você é um bom aluno, mas fala muito durante a aula. 
Isso atrapalha demais!”

Ouvi isso algumas vezes durante a faculdade, e sinceramente 
nunca quis dar bola. Era meu modo de protestar contra uma 
crítica exagerada dessa.

Anos depois lecionando, percebi como isso era infernal. Para o 
professor e para os outros alunos.

Então revivi a velha máxima de trocar de posição para 
entender o que ocorre completamente na história, e pensar 
como poderia ter tido uma melhor atitude, mas espere esse 
não é um texto sobre empatia. E sim sobre crítica.

Criamos uma aura perversa sobre a crítica, nos tornamos 
resistentes a ela. Reagimos em estado de defesa, tanto para 
lutar ou para desdenhar ou para entristecer. E acredito que 
poucas vezes verifi camos conteúdo da crítica. De fato falo 
muito? De fato atrapalho demais? Por que nunca parei para 
pensar nisso?

Porque não queria estar errado ou por não querer deixar de 
fazer algo da maneira que gostaria.

Evitar criar essa consciência nos difi culta entender. Sem isso 
mudar não faria sentido.

Como também criticar os outros ou outras coisas sempre 
causam um desconforto na maioria de nós, como se isso fosse 
um ataque ou retaliação. Mas se fosse um ataque, e ainda sim, 
fosse verdadeira, isso não nos provocaria uma possibilidade de 
termos atitudes melhores? Corrigirmos rotas? Ou simplesmente 
termos uma outra visão de mundo?

Porque o que torna uma crítica construtiva é o que 
construímos com ela.

Percepção
da Crítica

Por Reynaldo Zumiotti Jr 
Desenvolvimento



Cozinhar é um ato de amor
(até quando não dá certo)

Não quer dizer que o bolo não tenha 
fi cado delicioso kkkk

Bom, agora, queremos saber como 
andam as receitas de vocês?
Aprenderam novas receitas?

Inovaram bastante nos pratos, ou 
seguem com os tradicionais favoritos?

Nos enviem as fotos de suas receitas, 
se 

optarem 
por legendas também sem problemas, 

aguardaremos.

Esses conteúdos podem ser enviados em:
gpessoas@conecto.com.br

Assunto do e-mail: Minha Receita

Tem receita de tudo em todos os 
lugares.

Nas redes sociais, sites, livros revistas, 
aquele amigo que preparou um prato 
que você amou e já quer reproduzir, 
ou o restaurante que ensina a fazer 
o famoso molho deles, ou até mes-
mo aquela mistura maluca que você 
faz e dá super certo (para você claro 
kkkkkk).

De qualquer forma, cozinhar cresce 
no nosso coração e nós, vamos
tomando gosto em cada preparo, 
cada tempero, tudo com muito amor.
Se às vezes dá errado?

Bem, eu amo cozinhar, mas isso não 
quer dizer que necessariamente eu 
faça receitas maravilhosas.

Está ai o resultado do meu forno após 
a tentativa de um 
bolo de banana:



Sabe aquele tempero bem fresquinho, 
cheiroso e tão saboroso que traz toda 
diferença no preparo da refeição?

Preparamos algumas dicas que 
podem fazer das suas refeições um 
cultivo e inclusão de hortaliças, num 
cultivo de vegetais totalmente 
orgânicos.

A sugestão é uma horta em casa, na 
varanda, na janela, ou no espaço que 
você tiver.

Se o seu caso é de pouco espaço, 
uma alternativa que tem se tornado 
muito comum é a adaptação de
fl oreiras.

Esta aplicação que forma hortas 
verticais pode ser uma opção muito 
inteligente em questão de economia 
de espaço.

Além das próprias fl oreiras, opções 
recicláveis como, garrafas pet., latas 
ou até mesmo caixas de leite, estas 
são opções baratas e sustentáveis, 
seus pontos de atenção são no 
acúmulo de água, é importante que 
estes 

recipientes sejam adaptados para 
receber sua horta, faça pequenos fu-
ros para a drenagem de água.
E não se esqueça:

Prepare o solo com terra para plantio
Adube com substratos de qualidade
Areia na parte de baixo dos vasos 
também ajuda na drenagem

Quais plantas são mais fáceis para 
começar?

Alecrim - Aceita sol em excesso, e 
nada de solo encharcado
Orégano - Ele “pega” até nos vasos 
menores e é não exige tanta aduba-
ção
Salsinha - Bem resistente, se desen-
volve em solos pouco férteis
Cebolinha - Gosta de luz natural e de 
solo bem adubado, e como as outras 
também é resistente.

Orgânicos e muito mais saudáveis, 
tudo da horta caseira, agregando 
aroma e muito mais sabor em suas 
receitas
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Amor no preparo




