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Tudo o que pode aumentar a importância do livro 
na vida das crianças deve ser saudado e pres-

tigiado por um autor brasileiro.
   Este pequeno livro, por exemplo, que está em 
suas mãos, foi feito especialmente para ser dis-
tribuído junto com os softwares de segurança da 
F-Secure Brasil. 
    Ao mesmo tempo em que os leitores da família 
inteira recebem dicas de como se proteger quan-
do utilizam a Internet, eles também se juntam em 
torno de um meio de comunicação cuja força não 
diminui nem nestes tempos de mensagens ins-
tantâneas: o livro.
   Esta é uma iniciativa criativa e corajosa da                    
F-Secure Brasil, empresa de software de segurança 
para a Tecnologia da Informação e acesso a Inter-
net. Com esse pensamento, podemos sonhar em 
transformar o Brasil num país de leitores.
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Era um dia como outro qualquer. A mochila do Maluquinho 
chegou primeiro em casa, voando, e o menino chegou 
logo atrás. Mas tinha uma coisa diferente. O menino 

comemorou:
   – Oba! Já instalaram a banda larga no computador! Agora 
eu vou bater todos os recordes nos games da Internet.

















18

   Não teve conversa. Maluquinho pegou a vassoura, seu pai 
foi buscar a tinta e a mãe ficou de olho para ver se o trabalho 
saía certinho.
   – Puxa, pai, foi mal.
   – Viu só como a gente tem que tomar cuidado com certos 
e-mails?



Saiba mais sobre a F-Secure:
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Estúdio Megatério:
Texto - Gustavo Luiz; Arte: Mig; Arte-final - Marco; 

Cores - Fábio Ferreira; Editoração eletrônica - Fábio Ferreira; 
Direção - Miguel Mendes.  

www.megaterio.com.br

Com mais de 20 anos de mercado, a matriz da 
F-Secure está localizada em Helsinki, Finlândia. A 

sede da unidade brasileira está em São Paulo.

Tem como objetivo ser a empresa de segurança mais 
confiável do mercado mundial.

É uma das mais premiadas do mercado e 
reconhecida com Empresa Visionária. Com três 
laboratórios estrategicamente localizados em 

continentes diferentes, devido ao fuso horário,  a 
empresa trabalha 24 hs dia. Por isso, é uma das mais 
rápidas  em seu segmento na criação  de vacinas de 

combate aos vírus e outras ameaças. Outro 
diferencial é ter altas taxas de detecção de vírus.

A F-Secure é Líder Global em soluções de segurança 
para dispositivos móveis, operadoras de celulares e 

provedores de internet.

Atua no segmento corporativo, usuários domésticos 
e provedores de internet, com produtos para 

servidores, PC´s, notebooks, celulares e netbooks, 
além de backup on line.

Para conhecer mais sobre a F-Secure e seu 
Programa de Responsabilidade Social, acesse o site 

www.f-secure.com.br 



Apoio:

Em 2000, a ONU (Organização das 
Nações Unidas), ao analisar os maiores 

problemas mundiais, estabeleceu Oito Obje-
tivos para o Milênio, ou seja, 8 JEITOS DE 
MUDAR O MUNDO       es ,sovitejbo setsE .
alcançados pelos países, certamente vão 
melhorar a qualidade de vida de todos.

A F-Secure Brasil é uma empresa com       
Responsabilidade Social, que contribui para 
mudar o mundo, distribuindo livros de quali-
dade e sementes de árvores, junto com suas 
soluções de segurança.

       “Livros Alimentam a Mente”

  

A melhor segurança para sua vida online.

Acesse nosso site 
www.f-secure.com.br

e contribua para 
um Mundo Melhor.

POR UM MUNDO MELHOR é o Projeto 
Social que a F-Secure Brasil está desenvol-
vendo voluntariamente, integrando-se ao 
movimento empresarial “Nós Podemos”, 
destinado a contribuir para que o Brasil atinja 
estes objetivos.

Com esta iniciativa, pioneira em nosso 
segmento, a F-Secure Brasil e seus clientes 
vêm ajudando a construir um Mundo Melhor.  
A F-Secure Brasil estará utilizando seus 
produtos  e parceiros como meio de fazer 
chegar a inúmeras famílias, mais de Três 
Milhões de Livros Infantis, com o objetivo de 
estimular o hábito de leitura nas crianças. 
Esta é uma das maneiras que a F-Secure 
Brasil escolheu para ajudar a melhorar a 
qualidade de vida da nossa gente.


