
Dia Mundial do chocolate

Curiosidades

Dia da Pizza

deliciosas receitas

 Comemoração

Revista universo um ANO



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 



02/06/2022 

Teixeira de Freitas, BA

Assaí

23/06/2022 

Betim, MG

Megabox



02/06/2022 

Rio de Janeiro, RJ
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Nosso agradecimento a esse 
alimento precioso deve ser 
considerada aos Olmecas 
que aos menos 1500 A.C. já 
deixaram registros de tornar 
a fruta em chocolate para 
consumo tanto em seus 
rituais como em remédios.



Reconhecido décadas depois 
pelos Maias como alimento 
dos deuses.



Então já sabemos que desde 
o início, o chocolate já é 
conhecido como cura, afinal, 
ele ameniza cólica, melhora o 
humor e ainda pode ajudar 
na ansiedade. 



Que alimento incrível!



Não é por acaso que 
mundialmente 7 de julho se 
comemora o Dia do Chocolate, 
aproveite bem e consuma 
com moderação!

Dia mundial 

do Chocolate 

07/07 



Hoje nós vamos indicar algumas receitas bem fáceis e 
legais de fazer, experimente em casa, vale a pena!


Quem não ama? Ainda mais nesse período de frio!

06

Dia da Pizza 
10/07 



Pizza de frigideira
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Massa

1 Xícara de farinha de trigo

1 Colher de sopa de margarina

1 Pitada de fermento em pó

Sal a gosto 

Água



Recheio

Molho de tomate

Tomate picado

Queijo mussarela ralado

Cream cheese

Orégano

Ingredientes

Modo de preparo
Em uma tigela coloque a 
farinha, a manteiga, fermento 
e sal, misture até virar uma 
farofa homogênea.



Aos poucos vá acrescentando 
água até ficar com textura de 
massa.



Abra com um rolo de 
macarrão, copo (plástico) ou 
garrafa até a massa ficar 'bem 
fina', e reserve.



Caso a massa fique muito 
mole adicione mais farinha.



Caso fique muito dura 
adicione mais água.



Em uma frigideira coloque a 
massa já aberta e faça 
furinhos por toda a massa.



Em fogo baixo espere até 
dourar de um lado.



Desligue o fogo e vire a massa 
do outro lado com ajuda de 
uma espátula.



Recheie a parte já dourada, 
tampe e volte ao fogo baixo.



Espere dourar do outro lado e 
derreter o queijo.

Fonte: tudogostoso.com.br



Pizza de Liquidificador

Massa

1 xícara (chá) de leite

1 ovo

1 colher (chá) de sal

1 colher (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de margarina

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (sobremesa) de fermento pó

1/2 lata de molho de tomate



Recheio

250 g de mussarela ralada grossa

2 tomates fatiados

azeitona picada

orégano a gosto

Ingredientes
Modo de preparo

No liquidificador bata o leite, 
o ovo, o sal, o açúcar, a 
margarina, a farinha de trigo e 
o fermento em pó até que 
tudo esteja incorporado.



Despeje a massa em uma 
assadeira para pizza untada 
com margarina e leve ao forno 
preaquecido por 20 minutos.



Retire do forno e despeje o 
molho de tomate.



Cubra a massa com mussarela 
ralada, tomate e orégano a 
gosto.



Leve novamente ao forno

até derreter a mussarela
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Fonte: tudogostoso.com.br



Marcel 
msantos@conecto.com.br
Desenvolvimento

20/07

Marcio
mmiranda@conecto.com.br
Tecnologia

29/07

Mateus
mbessa@conecto.com.br
Consultoria

30/07

Douglas
dsilva@conecto.com.br
Controle de Qualidade

04/07

Henrique
hgonlcalves@conecto.com.br
Consultoria

15/07

Elton
bsantos@conecto.com.br
Desenvolvimento

13/07

Marta
msplima@conecto.com.br
Administração

17/07

Aniversariantes do mês 
Parabéns! Muita saúde, paz, alegria, 

prosperidade, amor, e uma infinidade de 
coisas boas em sua vida
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Muitas doenças podem ser evitadas, curadas ou controladas se 
forem prevenidas ou diagnosticadas e tratadas em tempo opor tuno. 
Esse, inclusive, é um dos objetivos do Programa de Promoção da 
Saúde e Prevenção de Riscos de Doenças (Promoprev),  da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Através dessa iniciat iva, as 
operadoras cadastram seus diversos projetos de promoção em 
saúde em l inhas de atenção que incluem a Saúde do Homem.



As operadoras que contam com programas aprovados pela ANS 
recebem incentivos regulatórios. Já os beneficiár ios de planos de 
saúde que par t icipam das iniciat ivas podem receber premiações e 
bonif icação.



Outro dado impor tante são os 69 procedimentos l igados ao sistema 
genital  e reprodutor mascul ino que constam do Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que englobam, dentre 
outros, os exames de próstata, a reparação plástica, a colocação de 
prótese peniana semi-r ígida.



Dados do Instituto Nacional de Câncer ( INCA) apontam que o câncer 
de próstata é a segunda maior causa de mor te entre os homens, no 
entanto, se diagnosticado precocemente, tem um alto índice de 
cura. Com intuito de for talecer a coordenação do cuidado, a ANS, 
por meio do  Programa de Cer t if icação de Boas Práticas em Atenção 
à Saúde, incentiva as operadoras a desenvolverem um cuidado cada 
vez mais qual if icado aos seus beneficiár ios através da implantação 
de redes de atenção ou l inhas de cuidados cer t if icados por entidades

Dia Nacional do Homem  
15/07 

Dia Nacional  do Homem: uma data para 

refletir  sobre a saúde masculina



entidades acreditadoras reconhecidas pela ANS.  A Cer t if icação Boas 
Práticas em Atenção Oncológica-OncoRede estabelece, entre as 
l inhas de cuidado, a atenção integral  para o câncer de próstata.



Além dos exames e procedimentos específ icos para diagnóstico do 
câncer garantidos pelo rol  de procedimentos da ANS, é impor tante 
que o homem cuide de sua saúde, mantenha uma al imentação 
saudável,  pratique atividades f ís icas, evite fumar e consumir bebidas 
alcóol icas em excesso e tenha um médico de referência,  que cuide de 
sua saúde de forma integral  e preventiva.

Fonte:  https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/

noticias/sobre-ans/dia-nacional-do-homem-
uma-data-para-ref let ir-sobre-a-saude-

mascul ina#:~:text=No%20Brasi l%2C%20o%20D

ia%20Nacional ,da%20sa%C3%BAde%20entre%
20os%20homens.
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https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/sobre-ans/dia-nacional-do-homem-uma-data-para-refletir-sobre-a-saude-masculina#:~:text=No%20Brasil%2C%20o%20Dia%20Nacional,da%20sa%C3%BAde%20entre%20os%20homens.
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/sobre-ans/dia-nacional-do-homem-uma-data-para-refletir-sobre-a-saude-masculina#:~:text=No%20Brasil%2C%20o%20Dia%20Nacional,da%20sa%C3%BAde%20entre%20os%20homens.
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/sobre-ans/dia-nacional-do-homem-uma-data-para-refletir-sobre-a-saude-masculina#:~:text=No%20Brasil%2C%20o%20Dia%20Nacional,da%20sa%C3%BAde%20entre%20os%20homens.
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/sobre-ans/dia-nacional-do-homem-uma-data-para-refletir-sobre-a-saude-masculina#:~:text=No%20Brasil%2C%20o%20Dia%20Nacional,da%20sa%C3%BAde%20entre%20os%20homens.
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/sobre-ans/dia-nacional-do-homem-uma-data-para-refletir-sobre-a-saude-masculina#:~:text=No%20Brasil%2C%20o%20Dia%20Nacional,da%20sa%C3%BAde%20entre%20os%20homens.
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/sobre-ans/dia-nacional-do-homem-uma-data-para-refletir-sobre-a-saude-masculina#:~:text=No%20Brasil%2C%20o%20Dia%20Nacional,da%20sa%C3%BAde%20entre%20os%20homens.


Esse mês de Julho, tem um espaço impor tante no coração da nossa 
equipe de criação da Revista Universo, af inal ,  caso não tenha 
notado, é de peito aber to e um sorr iso que comemoramos o nosso 
primeiro ano, que comemoramos a ideia que nasceu meio t ímida e 
quiet inha, mas, gradualmente, quando a Dani,  s im, ela mesma, dona 
Daniela,  nos dava mais ideias e perspectivas sobre onde esse até 
então rascunho poderia chegar,  apaixonava e cativava um a um, até 
que não teve jeito,  chega de só falar,  agora é mão na massa!



Até hoje me recordo de uma das nossas primeiras reuniões, ela se 
chamaria "Revista Conecto",  mas um, carinha gente boa e cr iat ivo 
por demais da conta, comenta sobre a paixão da Diretoria Conecto 
pelos astros, e que somos um Universo, bem completo e repleto de 
boas estrelas,  ai  veio o nome "Revista Universo",  de cara já achei o 
nome genial ,  e sem mais,  é isso, a "cr iança foi  batizada" como ele 
mesmo disse (eu avisei  que ele era cr iat ivo),  br i lhou demais na 
escolha do nome Newton! Bom, projeto aprovado, nome dado, bora 
escrever de tudo que possa unir  e atrair  cada olhar para cada coisa 
boa que pode ser escrita aqui.  

Não nos faltaram matérias,  que num 
momento tão agressivo de pandemia 
quisesse unir  e auxi l iar cada 
colaborador,  ai  teve de tudo, desde 
como organizar sua agenda, organizar 
seu espaço de Home Oficce (quase 
100% do t ime Conecto estava remoto),  
dicas do nosso benefício Alelo e é claro, 
comemorando os 19 Anos de História da 
Conecto.
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Seguimos, e seguimos bem, t ivemos uma 
surpresa incrível  que nos fez acreditar 
ainda mais no projeto, a super 
par t icipação de um Gestor que deu ainda 
mais bri lho, Reynaldo Zumiott i ,  que de 
cara já trouxe um texto falando sobre 
cr ít ica,  assusta falar assim né?! Porém, ele 
soube como ninguém abordar um tema tão 
complexo com tanta leveza e carinho, fez 
um diferencial  incrível  e não parou por aí ,  
continuou escrevendo muito e trazendo 
reflexões ótimas nesse espaço 
corporativo. Ta pensando que foi  só o 
Reynaldo que bri lhou por aqui?!  Que nada! 
O Eric nos ensinou muito sobre Open 
Banking, além de anunciar as "boas 
novas",  foi  ele o Eric,  que nos presenteou 
com um texto repleto de detalhes e 
especif icações deixando claro como seria 
o nosso retorno à empresa (olha aí  as 
"boas novas"),  como ele mesmo disse: 
retorno responsável,  e assim foi ,  seguindo 
as orientações desse Gestor que foi  
impecável ao falar sobre o que todos 
estávamos ansiosos para saber.  

Bom, como já estamos falando das par t icipações geniais dos 
nossos Gestores, nós t ivemos um contato impor tante para 
informação geral  de uma campanha grande e bem executada, desta 
vez, com o Gestor Renato Frutuoso, pontual ao mencionar a 
Copercana Premiada, deu para sentir  o carinho dele em relação a 
este projeto, atencioso ao nos disponibi l izar todo o material  que a 
campanha tem, apesar de nunca ter visitado a rede, pude sentir  o 
carinho do Renato pelo trabalho que ele faz al i ,  foi  um bate-papo 
para falarmos de todos os detalhes e fazer com que eu que tenho 
zero de técnica pudesse entender como tudo funciona, ai  juntamos 
o material  por ele escrito,  e muito bem escrito,  junto ao Ezequiel .
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Logo que você abre a Revista Universo, de cara já tem um espaço 
falando sobre o carinho na produção da mesma, tudo é bem 
pensado e feito com muito amor, para que cada vez mais estejamos 
melhores na comunicação, na ref lexão, nas ideias e informações 
trocadas aqui,  a ideia desde sempre é de que todos os 
colaboradores estejam bem informados e at ivamente par t icipativos 
assim como a Al ine Garajau e a Angela que trouxeram receitas 
incríveis,  ao Gestor Thomas, que escreveu uma matéria digna de 
jornais sobre a par t icipação da Conecto na feira AUTOCOM 2022, 
trazendo a experiência para o coração daqueles que não puderam 
par t icipar,  detalhes em cada par te da matéria,  sem deixar passar 
nada, e mais uma vez, nos informar, e informar bem, a nossa diretoria

que quebrou paradigmas de serem 
totalmente sérios ao trazer uma foto 
muito diver t ida e com uma leitura 
motivadora: seja como uma criança no 
olhar,  no sorr iso e na esperança! Olha só 
quanta coisa já vivemos hein!   E olha 
que eu nem havia comentado do nosso 
novo editor,  tão cr iat ivo e gente boa 
quanto o Newton, o Luiz,  que rapidinho 
entrou no cl ima das nossas reuniões e 
abraçou esse Universo bem for te e 
segue fazendo um trabalho maravi lhoso. 
Pois é,  passourápido,e a cr iança de 
nome e missão dada chega todo mês para

informar,  alegrar e informar,  informar bem, seja falando das nossas 
maravi lhosas parcerias,  dos acontecimentos especiais na vida dos 
nossos colaboradores, já teve o anúncio de que seria papai dal i  uns 
meses, não é mesmo Marcel?!  Lembrando que quando o l indo Lucca 
nasceu, também comentamos aqui,  ou até mesmo aqueles que se 
casaram, como o Lucas Magalhães, ou o Matheus Aquino, que nos 
deixaram compar ti lhar um ciclo novo com cada um de vocês. 



Somo gratos por cada Feedback, observação e contr ibuição dada, 
sem vocês a Revista Universo não teria sentido, e querermos a cada 
edição, aprimorar cada parágrafo para vocês!
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Nosso primeiro ano foi  l indo, e que os 
próximos sejam tão incríveis quanto esses!



Fel icidades Revista Universo!
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Seja bem-vindo 


Duilio

ao time de Desenvolvimento, 



Início dia 04/07

Seja bem-vinda 


Priscilla

ao time de Desenvolvimento, 



Início dia 04/07

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
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Giovanne


Parabéns pela formação 


em Defesa Cibernética pela

Faculdade Impacta Tecnologia.



melhores

momentos
M&M's para

na Tem 

3,60un.
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Ao longo desse ano esse canal informativo teve a alegria de 
anunciar todos os nossos parceiros, que vão desde o ensino 
infantil a Pós Graduação.



A proposta é clara: dar aquele UP na sua carreira, afinal o 
melhor investimento, é o conhecimento, então, abaixo veja a 
lista de parceiros Conecto!





















Caso tenha dúvidas na adesão, estamos disponíveis para 
auxiliar em: gpessoas@conecto.com.br

NOSSOS PARCEIROS
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