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Cuidar da saúde é necessário. 
Entenda suas escolhas e entenda seus processos, tudo isso 

é gradual, seja paciente com este compromisso.
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Que esta data carregada de 
muita alegria e diversão, que 

possa servir de muito aprendizado 
com os pequenos, que não faltem 
a nossas crianças acesso à educa-

ção, moradia, alimentação, 
amor e compreensão.

Para além das crianças, que nós adultos estejamos dispostos a sorrir de 
forma genuína, entregues e dispostos a novas aventuras, sem

medo de errar!
 

Assim como nossa diretoria, que todos estejam dispostos a resgatar a 
criança interior, todos cheios de energia, criatividade e boas vibrações 

sempre! 

Um feliz dia das crianças!



Acredito que não tenha ouvido tantas vezes como agora sobre a lava-
gem das mãos. Pois, bem! Essa ação bem simples é fundamental para 
mantermos uma boa saúde, impedindo a infecção através de bactérias 

e germes que causam doenças graves.
 
Visando evitar a propagação de doenças, o dia 15 de Outubro foi 
escolhido para além de mostrar a importância deste hábito, além de 
propor discussões sobre a melhoria das condições para saneamento 

básico, e acesso à água.
 
Não se esqueça de lavar bem as mãos, principalmente no período o 

qual estamos passando, cuidem-se!
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 Em 1827 o Imperador Dom Pedro I instituiu o decreto que criou o 
Ensino Elementar no Brasil. Este decreto estabeleceu algumas regula-
mentações respectivas a todos os conteúdos ensinadas nas instituições, 
e as condições trabalhistas dos professores condizentes com a época.
 
Anos mais tarde a ideia de tornar a data uma grande celebração para 
todos os educadores foi o professor Salomão Becker, depois o decreto 
de federal da data veio em 1963 pelo então Presidente João Goulart.
 
A formação de todos os profissionais vêm do conhecimento passado 
por um professor. Celebrar, valorizar, parabenizar e sempre conscienti-
zar sobre a importância desses profissionais é fundamental para uma 

sociedade que progride! Feliz dia dos Professores.
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 Indispensáveis na evolução de qualquer corporação ou cargo, um 
profissional da tecnologia são de extrema importância!

A atuação desses profissionais ligam pontes, entre usuários à 
máquinas, criando experiências e conexões únicas, que só crescem e 

evoluem trazendo o futuro ao nosso presente.

Em sua maioria a Conecto tem profissionais de informática ou os 
profissionais da Tecnologia e Informação, criando ótimas experiências 
e oferecendo passos gigantescos no mercado de trabalho. Vocês são 

essenciais para nossa corporação.

Parabéns pelo seu dia Profissional da Tecnologia e Informação, e 
Profissional de Informática.
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Certificada como livre da 
poliomelite, a região das Américas 
tem sucesso em suas campanhas 

de vacinação, o Brasil em especial 
tem seu certificado desde 1994, 

com foco em medidas preventivas 
à doença, a vacinação em massa, 
impedindo o contágio da doença.

 
A erradicação da poliomelite nas 
Américas é apenas um caso de 
doenças erradicadas através da 

vacinação.
 

Além do dia Mundial do combate 
a poliomelite, dia 17 de Outubro 
se comemora o Dia Nacional da 

Vacinação.
 

Antes mesmo do nascimento o 
SUS já oferece diferentes 

categorias de imunobiológicos. 
Somos imunizados desde cedo às 
diversas doenças, é importantís-
simo que todos sejam vacinados, 
pois, diferentes vírus continuam 
circulando, o que difere é se a 

pessoa já foi imunizada ou não.
 

O caso da poliomelite erradicada 
em quase todo mundo, é um bom 
exemplo para se manter tradição 

em vacinar-se. Afeganistão e 
Paquistão ainda possuem o vírus 
ativo, quando as taxas de vacina-
ção caem no nosso país, ficamos 
propensos a reinfecção de doen-

ças como essa. 

Vacinem-se.
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INDICAÇÕES:Pode ser muito informativo com 
algumas temáticas bem sérias, ou 

de forma descontraída trazer 
curiosidades sobre um assunto que 

você sempre quis saber. 
Vamos turbinar seu repertório com 

diferentes temáticas de 
Podcasts!
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Canal Conecto

Aprenda como instalar o Slackware Linux em uma máquina virtual, 
utilizando Virtualbox

A Conecto te explica :)

Slackware Linux 14.2 em VM no VirtualBox usando o Windows 10



No Brasil a primeira campanha de conscientização chegou em 2002, 
deixando o Mausoléu do soldado constitucionalista cor de rosa.

 
Mulheres que simpatizavam com o movimento, em busca de visibili-
dade o iluminaram para a conscientização, e muita conversa sobre 

essa pauta que até então era pouco abordada.
 

Outros movimentos maiores tornaram-se destaque em 2008, quando 
o instituto Neo Mama de Prevenção ao Combate do Câncer de 

Mama foi iluminado de rosa.
 

Outras campanhas grandes aconteceram após estas, que vão muito 
além de “colorir” monumentos, a maior preocupação e intuito das 

campanhas é, tornar palpável a qualquer mulher as informações so-
bre as formas de se cuidar preventivamente, além de proporcionar 

acessível tratamento e serviços de diagnóstico, 
diminuindo o número de mortes.
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A Conecto é cheia de talentos incríveis, que não param de evoluir. 
Dedicamos este quadro com a intenção de parabenizar, incentivar 

e acolher nossos colegas que terminaram ou iniciaram ciclos 
maravilhosos.

Parabéns pela formação em 
Engenharia da Computação pelo 
Centro Universitário UNIFIEO.

Renato Frutuoso
Time de Consultoria

Deu início a uma pós Graduação em 
Desenvolvimento de Material Didático, no 

Centro Universitário Claretiano.

Tamara Leite
Time de Educação Corporativa



Deu início a MBA em Gestão da 
Tecnologia da Informação na 

Universidade Anhembi Morumbi.

André Bagnoli
Time de Tecnologia

Parabéns especial, cheio de carinho e amor 
nesse momento incrível da vida, o Marcel e 

sua esposa Najara estão à 
espera do Lucca! Que vocês possam 

aproveitar cada segundo deste 
momento incrível.

Marcel Santos
Time de Desenvolvimento

Novo Intregrante 
amiguel@conecto.com.br

Inicio em 13/09/2021 

Adriano Miguel
Time de Consultoria



Após a última publicação pudemos notar que cozinhar, 
principalmente na pandemia tem se tornado uma 

paixão entre muitos de nós.
O convite foi feito e respondido com muito carinho, 

vamos a receita enviada

Cozinhar é um ato de amor



Por Angela






