ÚLTIMAS INAUGURAÇÕES
Camicado
05/06

Camicado em Florianópolis no Shopping
Villa Romana.

Super Muffato
09/06

Super Muffato em São José do rio preto.

Nossa Primeira edição
Nada melhor que começar nossa primeira edição parabenizando todos
que foram nossas maiores inspirações, um time entregue, animado e
cheio de histórias de sucesso, nós, o time Conecto, completo de grandes
resultados, e muito sucesso.
Nossas pautas abordadas nesta primeira edição além de boas dicas para
lidar bem com a produtividade nessa etapa de home office, aborda
pesquisas feitas pela de Educação Corporativa, trazendo informações
de como se portar em espaços públicos e com os colegas na empresa.
Muita novidade e inovação ao mencionar nossas novas parcerias com
grandes universidades, entre elas Anhembi Morumbi, que já está no
mercado a 50 anos oferecendo diversos cursos, além das modalidades:
presencial, EAD, flex, deixando seu currículo atualizado.

Organizando sua agenda

Já pensou em quanto tempo
perdemos apenas por não nos
organizarmos?
Quanto tempo podemos perder com
uma atividade curta?
Pois é, muito de nós acabamos
perdendo muito tempo apenas por
falta de organização.
Entender seu cronograma semanal,
separar as atividades com data e as
atividades sem um prazo específico
pode mudar muito seu dia-a-dia.
Comece separando suas atividades
da semana e então depois faça o
mesmo com seu dia. Tirar um tempo
para esse tipo de organização
além de manter atenção em nossas
produções, faz muita diferença na
produtividade. Você consegue se
organizar sem pressão e lidar bem
com toda rotina.

Lembrando que o mês de junho, para nós é um mês de muita
celebração, pois estamos completando mais um ano de Conecto!
Mais um ano de muita força, coragem e dedicação.
A data simboliza todo esforço e entrega de todos nós, que ao longo
dos anos estamos empenhados a construir uma Conecto de muito
sucesso.
Profissionais entregues e compromissados a dar o melhor, tudo isso
tem sido reﬂetido em nosso crescimento e conquistas obtidas em
toda nossa trajetória.
Ainda existe muito caminho a percorrer, e nós, do Time Conecto
temos certeza que será uma caminhada de grandes desafios, e
grandiosas conquistas.

Aprenda a preparar o início
do seu dia e torne-se ainda
mais produtivo
Suas manhãs mais produtivas
Dentre tantas rotinas pré-moldadas que desenvolvemos para o nosso
cotidiano, uma das mais importantes a serem desenvolvidas é o
despertar, calma, não estamos falando de acordar, é despertar mesmo.
Estamos falando de acordar e fazer com que você de fato desperte e
seja mais ativo no seu cotidiano. Procure fazer alguns alongamentos,
prepare um café da manhã nutritivo, e se alimente com calma.
Esses pequenos hábitos a serem desenvolvidos fazem com
que você dê "aquela acordada".
Esse tempo de preparo ajuda e muito para um dia bem melhor!

Procure não
misturar ambiente
A importância de ter um espaço reservado para o seu home office,
fazem com que seu corpo e mente entendam a divisão entre seu
trabalho e lazer, assim melhorando sua qualidade de vida.
Por mais que seu local de trabalho atualmente seja um espaço
de improviso, cuidar dos rituais para que ele seja muito bem
aproveitado pode elevar e muito sua produtividade nesse período
remoto que estamos passando.

Por meio do convênio corporativo da Anhembi
Morumbi os colaboradores e/ou associados e
dependentes diretos (filhos e cônjuge) da Conecto
tem como benefício bolsas de estudos em cursos de
Graduação e Pós-Graduação.
Para desfrutar do benefício, o colaborador ou
dependente deve ingressar por meio de processo
seletivo ou utilizando a nota do ENEM.
Os descontos ocorrem nos percentuais abaixo
relacionados sobre o valor das mensalidades de seus
respectivos cursos, no qual estejam regularmente
matriculados:
Graduação Presencial: 30% para todos os cursos
(exceto Medicina, Medicina Veterinária, Cinema);
Graduação Presencial:
Gastronomia;

20%

para

o

curso

de

Pós-Graduação: 30% em todos os cursos de pósgraduação Lato Sensu presencial, MBA e Cursos de
aperfeiçoamento (Exceto Stricto Sensu e EMBA);
EAD: 50% de desconto para os Cursos de Ensino à
Distância (Online).
Regras:
Não abrange as disciplinas cursadas em regime de
dependência e/ou adaptação e não abrange os
módulos internacionais dos cursos oferecidos.

A manutenção do desconto ao aluno está
condicionada, cumulativamente, ao pagamento
em dia das mensalidades, ao cumprimento de
coeficiente de rendimento acadêmico igual a 75%
(setenta e cinco por cento) em cada período letivo
(ou seja, o aluno não pode incidir em reprovação
em nenhuma disciplina durante o curso), ao não
trancamento, cancelamento ou desistência do curso
e ao cumprimento de todas as regras institucionais
para concessão e manutenção de bolsas.
Os benefícios serão concedidos somente aos alunos
que comprovarem a condição de colaborador e/
ou associados ou de dependentes diretos daqueles
(filhos e cônjuge), apresentando um dos documentos
a seguir descritos, e que, cumulativamente, solicitarem
o benefício nos prazos a seguir descritos:
Documentos para comprovação de vínculo:
Declaração de vínculo (carta em papel timbrado,
assinada e carimbada) emissão com data a partir
do primeiro dia dos meses de dezembro (1º semestre)
e junho (2º semestre). A Declaração de vínculo será
aceita pela INSTITUIÇÃO pelo prazo de até 60 dias da
data de sua emissão;
Cópia do crachá e holerite do mês antecedente a
data da solicitação; ou
Cópia da carteira de trabalho (com os dados de
registros na empresa atual)

Dica 1

Clube Alelo
Trouxemos aqui mais informações
sobre nosso Alelo, um benefício
que é oferecido hoje pela Conecto, e tem um grande número de
parceiros, assim oferecendo diversas vantagens de descontos.
São cerca de 133 produtos e
serviços em parceria com a Alelo,
disponíveis para nós
Time Conecto.

Nesses passos podemos
observar como os descontos se aplicam e como podemos
comprar com as nossas vantagens:

Dica 2

Linkedin
Linkedin é uma rede social para proﬁssionais, que conta com mais de
200 milhões de usuários + 3 milhões de empresas.
Dados do Linkedin apontam que entre 3 brasileiros, 2 possuem
diploma universitário e 1 em cada 4, possuí pós-graduação.
Além dos conteúdos interessantes e relevantes, é uma rede essencial
para a divulgação de currículo fortalecendo presença no mercado e
também para quem necessita analisar perﬁs de candidatos.
Dicas para manter boas práticas nessa rede:
- Mantenha sempre atualizado
(suas experiências proﬁssionais, e formações acadêmicas)
- Link de empresas as quais você já
tenha participado
- Grupos que são interessantes
para você
- Compartilhe notícias, posts de blogs,
em seu feed e também nos grupos
aos quais faz parte
- Esteja em contato com outros
proﬁssionais se atualizando
sobre assuntos em sua área

Desde o início da pandemia, procuramos aplicar nossas boas práticas em todos os aspectos que formam o que a Conecto é.
Melhoramos e modiﬁcamos nossas formas de se comunicar, aumentamos todo cuidado
e atenção em cada time, compreendemos o quão válida é cada ideia quando se trata de
inovar para aprimorar a evolução em cada projeto, visando também em uma boa gestão e
crescimento na totalidade.
Sabendo que estamos nos desenvolvendo, inovando e principalmente crescendo, mesmo
que de forma remota, é com muito carinho que reservamos aqui um espaço para
apresentar nossos novos colaboradores.
Esses que fazem agora parte da nossa história de sucesso!
Seja bem-vindos!

Aline de Moura Lima
Gestão de Pessoas
amoura@conecto.com.br
inicio 22/03/2021

Giovanne H. dos Santos F. de Araujo
Tecnologia
garaujo@conectvo.com.br
Inicio 07/06/2021

Dante Raphael de Moraes Reis
Tecnologia
dreis@conecto.com.br
inicio 07/06/2021

Gustavo Santos Saback
Desenvolvimento
gsaback@conecto.com.br
Inicio 03/08/2020

Driele de Aquino Nogueira
Desenvolvimento
dnogueira@conecto.com.br
inicio 24/05/2021

Ivan Rodrigo Rodrigues Baeza
Consultoria
ibaeza@conecto.com.br
inicio 03/08/2020

Gean Carlos de Oliveira
Controle de Qualidade
goliveira@conecto.com.br
inicio 24/05/2021

José Ricardo de Freitas
Colsultoria
jfreitas@conecto.com.br
inicio 22/03/2021

Juan Carlo da Silva
Consultoria
jsantos@conecto.com.brInicio
05/07/2021

Marcio de Miranda Moura
Tecnologia
mmiranda@conecto.com.br
Inicio 05/07/2021

Luiz Carlos da Silva
Criação de Conteúdo
lcsilva@conecto.com.br
Inicio 05/07/2021

Claudio Luís dos Santos
Projetos
csantos@conecto.com.br
Inicio 19/10/2020

Julian Mateo Rudas Bernal
Desenvolvimento
jbernal@conecto.com.br
Inicio 16/03/2020

Maxuel Santos Goveia
Gestão Ativa
mgoveia@conecto.com.br
Inicio 05/10/2020

Kaio Cesar Bitencourt D. Carneiro
Desenvolvimento
kcarneiro@conecto.com.br
Inicio 22/03/2021

Renan Jaques Petrella
Desenvolvimento
rpetrella@conecto.com.br
Inicio 07/12/2020

Leandro Campos de Brito
Suporte
lbrito@conecto.com.br
inicio 18/01/2021

Robson Ribeiro Pinto
Gestão Ativa
rpinto@conecto.com.br
Inico 05/04/2021

Marcelo Mendonça Silva
Gestão Ativa
mmendonça@conecto.com.br
Inicio 22/02/2021

Tamara Gabriela Lunardelli Leite
Educação Corporativa
tleite@conecto.com.br
Inicio 09/11/2020

MEDIDAS
OBRIGATÓRIAS
DE PRE-VENÇÃO
AO COVID-19
Preocupados com a saúde e bem-estar de todos, a Conecto vem praticando
ações de reforço junto às equipes para promoção de hábitos de prevenção
individual e coletiva.
O primeiro ato importante, para todos nós, é não entrar em pânico. De forma,
que possamos seguir todas as orientações/recomendações para não prejudicar
a nossa saúde e do próximo.
Para tanto, ﬁque atento às práticas necessárias, que já faz parte do nosso dia
a dia e cultura.
Analise as suas ações através do checklist, tais como:
-Lavar as mãos com frequência usando água e sabão ou higienizar
com álcool 70%;
-Cobrir nariz e boca com lenço descartável ou com a dobra do braço
todas às vezes que for tossir, ou espirrar;
-Adotar distanciamento social de dois metros independente da
atividade que executa;
-Manter os ambientes bem ventilados todo o tempo da carga horária
de trabalho;
-Uso da máscara com a realização de troca a cada três horas e
independentemente da quantidade de indivíduos que estão alocados
no seu departamento e na empresa como um todo. Somente retirar a
máscara nos períodos de alimentação;
-Não compartilhar objeto pessoal independente da urgência e facilidade
de uso de qualquer item.
-Não deixe de praticar todas as orientações/recomendações com
disciplina.
Esse também é o momento de atuarmos em conjunto, unidos em defesa do
ambiente corporativo com consciência, solidariedade e responsabilidade.
Portanto, caso você sentir algum sintoma do COVID-19, ﬁque em casa, não tenha
contato com ninguém e imediatamente procure um médico.
É isso mesmo: não é recomendado comparecimento do colaborador com
suspeita de COVID-19 no ambiente de trabalho.
Estimamos pela saúde de todos.

