


Agradecimentos 

Neste momento, só nos resta 
agradecer a todos envolvidos 
direta ou indiretamente nesse 
projeto. Bora começar porque a 
lista é grande hehe  



Agradecimentos 

Primeiramente, é claro, 
agradecemos a Deus, pela 
capacitação ao projeto. 
 
Apesar de muitos não acreditarem 
em sua existência, Ele é mais real 
do que o ar que a gente não vê, 
porém precisa pra viver! 



Agradecimentos 

Ao patrocinador dos crachás e brindes 
dos palestrantes, empresa INET-TI de 
Chapecó. 
 
 
 
 
     www.INET-TI.com.br 



Agradecimentos 

Aos patrocinadores do Coffee Break, 
empresa APTI Alimentos por 
disponibilizar o suco e a UCEFF 
Faculdades por disponibilizar os 
comes  



Agradecimentos 

Ao amigo Ronaldo Osowski, por ter 
feito o “Hello World” do projeto 
comigo, bem como por todas as 
coisas que aprendi com ele. 



Agradecimentos 

Aos palestrantes convidados, pela 
total disponibilidade e apoio: 
 
• Andrei Jiácomo Zuse, de Chapecó 
• Fábio Olivé Leite, de Chapecó 
• Patrick Kaminski, de Chapecó 
• Victor Ramos Mello, de Floripa 



Agradecimentos 

Às empresas que doaram os brindes 
para sorteio: 
 
• Oficina do PC de Erechim/RS 
     www.oficinadopc.inf.br 

 
• ECO Informática de Erechim/RS 
     0 xx 54 3712-0395 



Agradecimentos 

Ao Velcir Barcaroli, por disponibilizar 
as dependências da UCEFF Faculdades 
para a realização do evento. 



Agradecimentos 

À empresa Vector Design de 
Erechim/RS, por doar o Banner que 
ficou exposto na entrada. 
 
 
            www.vectordesign.com.br 



Agradecimentos 

A todos os sites que ajudaram na 
divulgação do evento, em especial: 
 
http://OeSC-Livre.org 
http://BR-Linux.org 
http://Jack.eti.br 
http://Ubuntero.com.br 



Agradecimentos 

Aos membros do TecLand Group, que 
aceitaram o convite e tornaram esse 
momento possível. Ainda temos 
muito que melhorar no que diz 
respeito a Trabalho em Equipe, porém 
o primeiro passo já foi dado. 



Agradecimentos 

Ao amigo Uhilian Djeimen Finger, pela 
ajuda em geral, disponibilidade e por 
conseguir o patrocínio da INET-TI. 



Agradecimentos 

A todos vocês, participantes, que 
disponibilizaram do seu tempo para 
vir prestigiar o nosso humilde evento 
 



Projetos Futuros 

• SafeBox Security Conference; 
 

• Capture the Flag presencial online; 
 

• Implementar uma Honeypot para 
mostrar os resultados pra galera; 



“Isso é tudo pessoal!” 



Fiquem com Deus e até a 

próxima edição! 


