
 Comemoração

Conecto 20 ANOS

A Conecto na

APAS SHOW 2022

 meio ambiente 

Semana Mundial 



Alô leitor! Mês a mês, nossa principal proposta é reunir todas as principais pautas que sejam de 

maior interesse corporativo. Nós pesquisamos e produzimos todo conteúdo que tem a sua cara, 

isso mesmo, tudinho pensando em você! Só tem um detalhe: estamos sentido falta da sua 

participação, ideias e temas que podem ser abordados aqui nesse espaço que é nosso! Se teve 

alguma ideia, se acha necessário falarmos sobre alguma pauta, estamos aqui para lhe ouvir! Envie 

suas ideias, críticas ou observações em: gpessoas@conecto.com.br
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ÚLTIMAS INAUGURAÇÕES
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Assaí 



05/05/2022 

Salvador, BA

Assaí 



20/05/2022 

Ribeirão Preto, SP

Leroy Merlin 



20/05/2022 

São Bernardo do Campo, SP

Super Muffato 



11/05/2022 

Curitiba, PR



Dia Mundial do 

Meio Ambiente

05/06 

01 a 05 Semana do meio ambiente

Consumo de Carne - Redução do consumo

 

Nós já falamos sobre esse assunto na revista, e a semana 
do Meio Ambiente não poderia deixar de mencionar essa 
prática tão importante, considerar ao menos um dia da 
semana sem o consumo de carne. A redução desse 
consumo impacta gigantescamente no meio ambiente, o 
consumo de água e energia para a produção do mesmo 
afetam e muito nosso planeta.

     

O corte por mais que em um dia da semana no consumo 
faz a diferença, Deixando de  consumir alimentos de 
origem animal por um dia, você:
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Lixo no lixo - Reciclagem


Compostagem - Para quem ama plantinhas


Consumo - Você realmente precisa?


Lazer - O lixo que você gera


A forma que você descarta seu lixo, auxilia na proposta de materiais 
recicláveis, o lixo separado, e descartado corretamente gera um 
impacto positivo transformador, desde embalagens, algumas categorias 
de papéis até o óleo de cozinha.




Em relação aos materiais não recicláveis como restos de alimentos, 
temos uma ótima proposta para quem ama o cultivo de plantas, a 
compostagem, que enriquece e nutri as plantinhas deixando-as cada 
vez mais fortes e saudáveis, substituindo componentes químicos 
agressivos ao planeta e reaproveitando o que seria descarte.




Estamos vivenciando períodos em que vários temas estão sendo 
repensados, e consumo consciente é um deles. Portanto, além de criar 
o hábito de avaliar o impacto ambiental de embalagens e durabilidade, é 
importante que antes de comprar, o consumidor entenda a real 
necessidade do produto, na maioria das vezes acabamos entendendo 
que o tão sonhado item, na verdade, acaba não fazendo sentido.




Sabe quando você marca aquele passeio bem gostoso num parque, ou 
na praia e quando chega lá se depara com uma tremenda sujeira?Pois 
bem, é importante cuidar desses espaços que dependem de nós para 
se manterem agradáveis e continuem nos proporcionando grandes 
momentos. Afinal, não custa nada levar seu saco plástico para descarte, 
jogar o lixo no lixo e juntar cada pedacinho de sujeira gerado, tarefa fácil 
e simples, só depende de cada um de nós.
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Dia dos Namorados é uma data carregada de carinho 
e muito amor, afinal é Dia dos Namorados né gente!



É dia de mimo, dedicação e muito amor!

Prepare uma surpresa cheia de carinho.



Que tal um café da manhã especial? Um filminho ou 
um jantar bem legal cai bem, e aproveitem!



Feliz dia dos Namorados.

Dia dos 

Namorados

12/06 

06
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Sabemos da relevância considerável dessa ação, portanto, fique 
atento às informações:

Doador de Sangue, como começar?

 Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH, etc.) em 
bom estado de conservação;



 Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja 

realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de 
autorização e presença dos pais no momento da doação);

 Estar em boas condições de saúde;

 Pesar no mínimo 50 kg;

 Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

 Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 
horas. Não é necessário estar em jejum;

 Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para 
região genital e língua (12 meses após a retirada);

 Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, 
aguardar 6 meses;

 Não ter tido gripe ou resfriado nos últimos 30 dias;

Dia mundial do 

Doador de Sangue

14/06 
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 Critérios específicos para o CORONAVÍRUS:Candidatos que 
apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 30 
dias após cessarem os sintomas para realizar doação de sangue;

 Aguardar 48h para doar, caso tenham tomado a vacina Coronavac/
Sinovac e 7 dias caso tenham tomado a Astrazeneca, Pfizer ou 
Janssen;

 Candidatos que viajaram para o exterior devem aguardar 14 dias 
após a data de retorno para realizar doação de sangue;

 Candidatos à doação de sangue que tiveram contato, nos últimos 
30 dias, com pessoas que apresentaram diagnóstico clínico e/ou 
laboratorial de infecções pelos vírus SARS, MERS e/ou 2019-nCoV, 
bem como aqueles que tiveram contato com casos suspeitos em 
avaliação, deverão ser considerados inaptos pelo período de 14 
dias após o último contato com essas pessoas;

 Candidatos à doação de sangue que foram infectados pelos SARS, 
ERS e/ou 2019-nCoV, após diagnóstico clínico e/ou laboratorial, 
deverão ser considerados inaptos por um período de 30 dias após 
a completa recuperação (assintomáticos e sem sequelas que 
contraindique a doação).


Consulte a equipe do banco de sangue em casos de 
hipertensão, uso de medicamentos e cirurgias.


 Não ter tido Doença de Chagas ou Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST);

 Não ter diabetes em uso de insulina;

 Aguardar 48h para doar, caso tenha tomado a vacina da gripe, 
desde que não esteja com nenhum sintoma.
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Jeferson
jsilva@conecto.com.br
Diretoria

03/06

Diego
dcatallo@conecto.com.br
Desenvolvimento

05/06

Bruno
bsantos@conecto.com.br
Suporte

05/06

Leandro 
lbrito@conecto.com.br
Desenvolvimento

11/06

Daniel
dsantos@conecto.com.br
Suporte

18/06

Reynaldo
rzumiotti@conecto.com.br
Desenvolvimento

06/06

Aline
agarajau@conecto.com.br
Administração

20/06

Aniversariantes 
do mês

Parabéns! Muita saúde, paz, alegria, 
prosperidade, amor, e uma infinidade 

de coisas boas em sua vida
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Everton 
evpereira@conecto.com.br
Gestão ativa

08/06



Reynaldo
rzumiotti@conecto.com.br
Desenvolvimento

Lucas
lmoliveira@conecto.com.br 
Suporte

06/06

Augusto
aambrosio@conecto.com.br
Controle de Qualidade

08/06

Adriele 
aramos@conecto.com.br
Desenvolvimento

27/06

Janete  

Administração

07/06

Gustavo
gsouza@conecto.com.br
Suporte

27/06

Marduqueu 
mfelix@conecto.com.br
Diretoria

24/06

Parabéns! Muita saúde, paz, alegria, 
prosperidade, amor, e uma infinidade 

de coisas boas em sua vida

Aniversariantes 
do mês
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agarajau@conecto.com.br



Seja bem-vindo 


Lucas Silveira

ao time de Desenvolvimento, 



Início dia 01/06

A Conecto é cheia de tal
entos incríveis, 


que não param de evoluir.


 Dedicamos este quadro com a intenção 


de parabenizar, incentiv
ar e acolher


nossos colegas que term
inaram


ou iniciaram ciclos maravilhosos
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Evento JUCO
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A Conecto em parceira com a Tectoy e a Fast marcaram presença na 
maior feira do segmento de alimentos e bebidas na América Latina, a 
APAS SHOW 2022. O evento foi realizado no Expo Center Norte, em São 
Paulo (SP) e contou com 819 expositores, sendo 185 internacionais, 
representando 14 países. 



A Apas Show engloba feira e congresso e integra empresários, indústria, 
compradores nacionais e internacionais. O evento apresenta as 
melhores práticas de negócios do setor e reúne os principais dirigentes 
de redes e lojas, oferecendo oportunidade para que os fornecedores da 
cadeia de abastecimento apresentem novidades, lancem produtos e 
fechem negócios. Ao todo, foram 111.571 visitantes totais, responsáveis 
por cerca de R$ 10 bilhões em negócios.



Na feira, a indústria tem como foco principal a visibilidade de seus 
produtos e a negociação com novos supermercados e com as grandes 
redes do varejo, sendo considerada um termômetro do que o setor 
projeta de crescimento para os próximos meses.



Mais do que uma feira, a Apas Show é uma verdadeira fonte de 
negócios através do relacionamento com expositores, geração de 
conexões e das diversas palestras com profissionais de ponta do setor 
supermercadista.

APAS SHOW 2022
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APAS SHOW 2022
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Dia do Cinema 

Brasileiro

19/06 

Feliz dia do Cinema Nacional!!!

Em 1898 é o ano dos nossos primeiros registros cinematográficos, 
e desde então, não paramos!



São imensas e grandiosas as nossas produções, que agregam e 
carregam muito do que somos, nossas principais características e 
o "jeitinho brasileiro" expressado, vivido e bem representado nas 
telinhas que começam aqui, e se espalham em todo mundo.



São roteiros e cenas de encher os olhos e aquecer corações, o 
nosso Cinema produziu clássicos inesquecíveis, como: "Dona Flor 
e seus Dois Maridos " ou " Auto da Compadecida". Brilhantes na 
nossa trajetória artística, sem esquecer de enaltecer filmes que 
são nossa cara no exterior, sendo: "Central do Brasil", "Cidade de 
Deus", Tropa de Elite", "Bacurau" entre outros.



Muita coisa boa pra maratonar e agradecer feliz pelo no cinema!
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Quando uma empresa faz 20 anos de existência, com certeza 
centenas de anos se passaram. Pois vivemos cada ano na pele de 
cada colaborador, nosso ano é o coletivo de cada ano. Construimos 
nossa história de forma colaborativa e unida, num ponto sinergico 
absoluto e com muita dedicação. Somos realmente a soma de 
todos nós, nosso caminho é mesmo, compartilhamos nossas 
vitórias e nos cuidamos quando elas não vêem.



Nesses vinte anos, termos crescido e conquistado o hoje é um 
sentimento incrível, foi mesmo orgulho e felicidade de ver cada um 
nós superando suas lutas, conseguindo sua casa, um casamento, 
filhos, ver nossa vida passando junto. E mesmo os que não estão 
nesse dia com a gente fazer parte disso.



E falar que queremos mais 20 anos, parece óbvio, mas queremos. E 
muito mais! Queremos que nossa união nunca se acabe, que nosso 
ânimo não se perca e a força chegue ao fim do dia. Vamos 
continuar crescendo e seguindo essa parte comum de todos nós. E 
nós parte de tudo isso.

Muito Obrigado!
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O time de Gestão de Pessoas também pode auxiliar em caso de dúvidas: 
gpessoas@conecto.com.br

Para mais informações sobre esse parceiro entre em contato (11) 947423929.

  GOLDEN EAGLE COM. DE LIVROS LTDA., com sede na Av. Miriam, nº 
102 – Centro – Carapicuíba - SP

 YUKICO ELIZABETH MATSUDA - ME. Sociedade com sede na Estrada 
do Copiúva, nº 2329 – Vila da Oportunidade – Carapicuíba – SP

 YUKICO ELISABETH MATSUDA – ME., com sede na Av. Comendador 
Dante Carraro, nº 819 – Cidade Ariston – Carapicuíba – SP,

 HARU CENTRO DE IDIOMAS LTDA., com sede na Rua Campos Salles, nº 
629 – Centro – Barueri – SP

 HARU-SP CENTRO DE IDIOMAS LTDA-ME., com sede na Av. Batatais 
735 – Jardim Paulista – Barueri- SP

 GOLDEN - SP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA ME, com sede na 
Alameda Araguaia 560, - Alphaville – Barueri – SP - CEP: 06455-000

 MATSUDA CENTRO DE IDIOMAS EIRELI ME., com sede na Rua Belo 
Horizonte 203 - Centro – Embu das artes – SP - CEP:06803-440

A parceria entre Conecto e Wizard oferece desconto 
de 20% para colaboradores e dependentes.

Connections e Interactive: Um novo conceito, aliando conexão 
e interatividade com foco na melhor equação entre perfil do aluno 
e o estilo da aula. 

Este benefício é válido para o idioma inglês e espanhol para as 
modalidades ADULTS, TEENS e KIDS. Em todas as nossas unidades: 

Inovação e tecnologia: Com o Wiz.me, o aluno tem uma experi-

ência exclusiva e totalmente conectada ao processo de aprendiza-
gem da metodologia Wizard que estará o tempo todo com você.
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