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ESPORTE

Rumo ao Hexa!
Você está preparado para acompanhar cada lance da Copa 2010, 

realizada na África do Sul? Vamos fazer uma breve recordação sobre a 

história do segundo maior campeonato esportivo do mundo e aquecer 

a torcida rumo ao hexacampeonato brasileiro!

De quatro em quatro anos, seleções de futebol de 
diversos países do mundo se reúnem para disputar a Copa do 
Mundo de Futebol. A competição foi criada pelo francês Jules 
Rimet, em 1928, após ter assumido o comando da instituição 
mais importante do futebol mundial: a FIFA (Federation 
International Football Association).

A primeira edição da Copa do Mundo foi realizada no 
Uruguai, em 1930. Contou com a participação de apenas 16 
seleções, que foram convidadas pela FIFA, sem disputa de 
eliminatórias, como acontece atualmente. A seleção uruguaia 
sagrou-se campeã e pôde ficar, por quatro anos, com a taça 
Jules Rimet.

Nas duas copas seguintes (1934 e 1938) a Itália ficou com 
o título. Porém, entre os anos de 1942 e 1946, a competição foi 
suspensa em função da eclosão da Segunda Guerra Mundial.

Em 1950, o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do 
Mundo. Os brasileiros ficaram entusiasmados e confiantes no 
título. Com uma ótima equipe, o Brasil chegou à final contra o 
Uruguai. A final, realizada no recém construído Maracanã (RJ), 
teve a presença de aproximadamente 200 mil espectadores. 
Um simples empate daria o título ao Brasil, porém, a celeste 
olímpica uruguaia conseguiu o que parecia impossível: venceu 
o Brasil por 2 a 1 e tornou-se campeã. O Maracanã se calou e o 
choro tomou conta do país do futebol.

O Brasil sentiria o gosto de erguer a taça pela primeira 
vez em 1958, na copa disputada na Suécia. Neste ano, 
apareceu para o mundo, jogando pela seleção brasileira, 
aquele que seria considerado o melhor jogador de futebol de 
todos os tempos: Edson Arantes do Nascimento, o Pelé.

Quatro anos após a conquista na Suécia, o Brasil voltou a 
provar o gostinho do título. Em 1962, no Chile, a seleção 
brasileira conquistou pela segunda vez a taça.

Em 1970, no México, com uma equipe formada por 
excelentes jogadores (Pelé, Tostão, Rivelino, Carlos Alberto 
Torres, entre outros), o Brasil tornou-se pela terceira vez 
campeão do mundo ao vencer a Itália por 4 a 1. Ao conquistar o 
título de tricampeão, o Brasil ganhou o direito de ficar em 
definitivo com a posse da taça Jules Rimet.

Após o título de 1970, o Brasil entrou em um jejum de 24 
anos sem título. A conquista voltou a ocorrer em 1994, na Copa 
do Mundo nos Estados Unidos. Liderada pelo artilheiro 
Romário, a seleção vencei a Itália numa emocionante e 
inesquecível disputa por pênaltis. Quatro anos depois, o Brasil 
chegaria novamente à final, mas perderia o título para o país 
anfitrião: a França.

Em 2002, na Copa do Mundo do Japão / Coréia do Sul, 
liderada por Ronaldo, o Brasil sagrou-se pentacampeão ao 
derrotar a seleção da Alemanha por 2 a 0.

Em 2006, a seleção viu uma de suas piores atuações e 
acabou eliminada pela França nas quartas-de-final, 
sucumbindo o sonho do hexacampeonato. O fato 
desencadeou um período de transformações na equipe, que 
teve a demissão de Carlos Alberto Parreira e a contratação de 
Dunga, capitão de time durante a vitória em 1994, como novo 
técnico da seleção brasileira. 

Finalmente, em 2010 o Brasil embarcou para a Copa da 
África do Sul com um time seleto e uma convocação que 
dividiu muitas opiniões sobre as decisões de Dunga. Mas a 
busca pelo hexacampeonato é iminente, sobretudo com a 
escolha do Brasil como país sede da próxima Copa, em 2014. 
Será que veremos nossa seleção renovar o espírito do país do 
futebol e preparar o terreno para uma vitória em casa daqui a 
quatro anos?

Certamente torcida é o que não falta. O Brasil inteiro vai 
acompanhar de perto cada lance dos nossos jogadores na 
expectativa da vitória. A nossa Mega Torcida já tem data 
marcada para se encontrar durante os jogos da primeira fase, 
onde todos poderão assistir juntos as partidas no Espaço 
Fábrica São Luiz. Esperamos você lá!

A vitória suada em 1994
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Recordes, Estatísticas e Curiosidades

- Maior vitória: Hungria 9-0 Coreia do Sul, 1954; Iugoslávia 9-0 
Zaire, 1974; Hungria 10-1 El Salvador, 1982;

- Partidas com mais gols: Áustria 7-5 Suíça, 1954; Hungria 8-3 
Alemanha, 1954; Brasil 6-5 Polônia, 1938; Hungria 10-1 El 
Salvador, 1982;

- Jogador com maior número de gols numa partida: Oleg Salenko, 
com cinco gols no jogo Rússia – Camarões, na Copa do Mundo de 
1994;

- Gol mais rápido: Hakan Sükür, onze segundos, Turquia - Coréia do 
Sul, 2002;

- Maior número de Copas: Antonio Carbaial (México, 1950-1966) e 
Lothar Matthäus (Alemanha Ocidental e Alemanha, 1982-1998), 
5;

- Maior número de jogos: Lothar Matthäus (Alemanha Ocidental e 
Alemanha, 1982-1998), 25;

- Maior número de gols em Copas do Mundo: Ronaldo (Brasil, 
1994-1998-2002-2006), 15;

- Maior número de gols numa única edição: Just Fontaine, 13, 
1958;

- Jogador mais velho a marcar: Roger Milla, 42 anos e 39 dias, 
Camarões - Rússia, 1994;

- Gol contra mais rápido: Fabrizio Graklhia, 3 minutos e 27 
segundos, Polônia – Romênia, Copa do Mundo de 1978;

- Jogador mais jovem a marcar: Pelé, 17 anos e 239 dias, Brasil - 
País de Gales, 1958;

- Maior sequência de vitórias: Brasil, onze (sete em 2002 e quatro 
em 2006);

- Maior sequência de vitórias de um treinador: Luiz Felipe Scolari, 
11 no total (7 em 2002 pelo Brasil e 4 em 2006 por Portugal);

- Maior participação: Brasil – a única seleção presente em todas 
as edições da Copa do Mundo.

Será que é Hexa?

E você, o que acha? Acredita que a seleção 
brasileira conquista o hexacampeonato nos 

campos da África do Sul? 

Participe da nossa enquete e envie 
sua opinião para 

comunicacao@mega.com.br
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O profissional do presente
O mercado vive um momento de plena expansão e aquecimento em que a maior preocupação não é mais 

a mão-de-obra qualificada para atuar no futuro, e sim no presente!

Lembra quando vivíamos tentando classificar o 
profissional ideal, aquele que seria o 'profissional do 
futuro'? Pois esqueça. O profissional do futuro não existe 
mais. A vez agora é a do 'profissional do presente'. 

Essa nova realidade é quase que a soma de três fatores 
básicos:

- A era da informação, que expandiu infinitamente o ritmo 
da concorrência e das novidades imediatas e de longo 
prazo. 

-A evolução tecnológica, que permite investir mais tempo 
em planejamento do que gastá-lo todo apenas em 
execução.

- O processo de transição entre a massificação e a 
personalização, já que o público torna-se a todo instante 
mais exigente e a teoria do “agrade em massa” não cola 
mais.

Cada vez mais o mercado busca profissionais 'pensantes'. A 
técnica deixou de ser um fator primordial como requisito 
para dar lugar ao pensamento estratégico. Logo, aqueles 
que agregam as duas características têm vaga garantida na 
briga por um lugar ao sol.

O perfil do profissional do presente leva em conta as 
melhores 'cabeças', formação em instituições de qualidade 
(aquela história de diploma não vale mais nada, é preciso 
mostrar que sabe fazer tudo aquilo que aprendeu), 
dinamismo, proatividade e espírito empreendedor. Parece 
óbvio, mas acredite, não é! Ainda há muita gente 
despreparada para essa realidade. Ou pior: empresas 
despreparadas para essa realidade.

Outro fator de destaque para a atuação no mercado 
moderno é a capacidade de lidar com mudanças rápidas. O 
mercado hoje é ágil. O que era moderno neste minuto já é 
ultrapassado no segundo seguinte. E por isso os 
profissionais que demonstram flexibilidade e confiança 
conseguem se adaptar melhor à realidade empresarial.

Em contrapartida, o perfil das empresas mais 
procuradas pelos profissionais também mudou. O salário já 
não é o principal item relevante na busca por uma 
colocação. Os profissionais do presente buscam satisfação 
profissional e pessoal, ou seja, a tal qualidade de vida. E não 
apenas pensando-se em 8 horas diárias de trabalho e 
benefícios, mas sim no ambiente profissional, clima entre 
equipe, autonomia para tomada de decisões, gestores 
presente e outra série de pequenas considerações que

mudam completamente a rotina de trabalho quando 
comparadas à companhias que ainda permanecem 
atribuladas aos sistemas burocráticos e convencionais 
(nem é o mercado é mais convencional!).

É difícil pensar em qualidade de vida no mundo dos 
'workaholics'? Depende. Você pode ter um profissional que 
fica disponível para a empresa 24 horas por dia, mas que 
não se queixa porque a empresa lhe oferece flexibilidade 
para resolver algum problema pessoal, dá benefícios 
vantajosos que vão além da exigência sindical e está pronta 
para ouvir suas sugestões. Um profissional liberal que 
decidiu trabalhar por conta pode precisar trabalhar 24 
horas por dia e não conta com nenhum benefício para isso, 
a não ser a liberdade de escolher como e quando realizar 
seu trabalho (sistema que as empresas do presente já 
oferecem aos profissionais).

O mercado do presente é uma troca justa entre 
empresas e profissionais. Não é fácil achar o ponto de 
equilibro para entrar nessa concorrida atmosfera, mas 
também não é difícil. Equilíbrio é a palavra-chave. Basta um 
pouco de garra e dedicação que você chega lá. Não trabalhe 
demais, nem trabalhe de menos. Dar aquele 'bom dia' 
sorridente para o seu colega de sala pode ser um ótimo 
começo…
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MARCELLO SANTOS

Marcello Santos, conhecido pelos amigos como 'Marcelinho', atua na 

célula de Projetos Especiais há um ano. Em nosso bate-papo ele revela um 

pouco mais sobre sua personalidade e a paixão pelo rock e ilustrações.

“Sozinho a gente não vai à lugar nenhum...”

Qual sua formação?
Sou formado em Tecnologia em Análise de Desenvolvimento 
de Sistemas, mas no momento só estou estudando música 
(tudo a ver rsrs). Estudo em casa algumas coisas relacionadas à 
minha área, montando pequenos projetos, softwares, etc. Isso 
porque estou em dúvida se faço uma pós, ou se parto para uma 
certificação em alguma linguagem. As possibilidades são 
muitas, mas a gente tem que se focar em alguma coisa. Só que 
até decidir, é dificil rsrs.

 Conte-nos um pouquinho da história de sua carreira? Como 
tudo começou?
Comecei trabalhando com contabilidade, e fiquei 3 anos 
trabalhando como auxiliar contábil em dois escritórios. Foi 
bem bacana, pois a gente aprende muita coisa relacionada à 
parte tributária, contábil e fiscal. E esse conhecimento é muito 
útil hoje na função que eu desempenho como desenvolvedor. 
Depois disso, consegui um estágio para trabalhar como 
desenvolvedor numa empresa pequena aqui de Itu, antes de 
vir para a Mega. Eu já estava na faculdade e já queria há algum 
tempo começar a trabalhar com desenvolvimento. Comecei 
no início de 2008, estou na área até agora, e acredito que 
agüento por mais um bom tempo rsrs.

Há quanto tempo você trabalha na Mega? 
Trabalho aqui há 1 ano na área de Projetos Especiais.

Tem alguma história ou lembrança marcante de seu tempo na 
empresa?
Lembranças tenho várias, apesar do pouco tempo, mas o que 
mais marca é o dia-a-dia mesmo. O ambiente no setor onde 
trabalho é bem agradável, eu gosto de trabalhar aqui.

Quando não está trabalhando, o que gosta de fazer?
Gosto de passar um tempo com a família, amigos, ficar com a 
namorada (hehehe). Tocar guitarra e ouvir uma boa música 
também são ótimas opções. Só não sou muito de balada.

Você é uma pessoa brincalhona? Fica zangado com as 
brincadeiras do pessoal sobre sua altura? rs...
Bom... costumo dizer que devemos procurar compensar as 
coisas que temos em falta em outras que podemos ter em 
sobra (por exemplo, sou bem espaçoso hehehe). Mas não ligo 
para as brincadeiras não. E se eu fosse brigar por causa disso, 
teria que brigar com muuuuita gente, rsrs. Mas também brinco 
bastante com os outros, é só dar um pouco de tempo para eu 
me ambientar rsrs.

Você parece tímido em algumas ocasiões? É mesmo? 
Tímido? Eu?? Só pra tirar fotos... Aliás, a da capa ficou meio 
egocêntrica hehehe.

Ouvi dizer que você gosta muito de desenhar? O que costuma 
desenhar?
Gosto sim, mas já não desenho com tanta freqüência quanto 
antes. Gosto de desenhar mangás (estilo de desenho japonês), 
e quando era mais novo, eu passava horas desenhando, 
fazendo quadrinhos, criando personagens. Às vezes, quando 
dá saudade, eu rabisco alguma coisa.

Como surgiu a paixão pelos desenhos?
Surgiu desde criança, quando eu tinha uns 4 ou 5 anos. Nessa 
época eu já rabiscava os azulejos de casa com giz de cera e 
apanhava, rsrs. Como gostava de ver aqueles desenhos que 
passavam na antiga TV Manchete, eu peguei gosto por isso.

A paixão pela 
música
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Tem intenção de fazer disso uma profissão um dia ou é 
apenas um hobby?
É só um hobby mesmo. Não espero ganhar a vida com isso 
não...

Você também curte rock, certo? Desde quando aprecia esse 
estilo?
Sim! Gosto desde os meus 11, 12 anos. Foi quando conheci 
algumas bandas do estilo.

Qual a melhor forma para descrever a sensação de participar 
de um show de rock?
Acho que algumas coisas não têm como serem descritas, e 
esse é um caso assim. Pra quem aprecia mesmo, é uma das 
melhores sensações do mundo ver aqueles caras que você 
ouve desde criança tocarem músicas que você gosta desde que 
se conhece por gente. Tive a oportunidade de ver Metallica e 
Aerosmith de perto esse ano, e foi uma das coisas mais 
sensacionais que já vi.

Você tinha uma banda. Como começou sua relação com a 
música e quais foram os passos dados até hoje?
Eu tocava numa banda até pouco tempo, mas precisamos dar 
uma pausa, pois os caras que tocavam comigo começaram a 
trabalhar em São Paulo, e só ficavam aqui aos domingos. 
Agora, estamos 'negociando' para voltar a tocar juntos. Minha 
relação começou cedo, mas só fui pegar meu primeiro 
instrumento com 16 anos. Comecei a trabalhar só pra comprar 
minha guitarra, e o plano era parar de trabalhar assim que eu 
acabasse de pagá-la. Mas toco e trabalho até hoje, rsrs. Depois

 fiz amigos na faculdade, e mais tarde viríamos a montar a “Lost 
Souls”. Estou ansioso pra voltar, mas enquanto isso, vou 
estudando. É mais um tipo de coisa que a gente sempre tem 
que estudar pra melhorar.

 Quais instrumentos você toca?
Toco guitarra, e um pouco de violão.

A música é apenas mais um passatempo ou tem um 
significado especial para você?
Tem um significado especial porque é uma forma de 
expressão. E assim como o gosto por desenho, é uma coisa que 
eu gosto desde cedo. E também assim como o desenho, não é 
algo que pretendo usar como forma de subsistência. Mas não é 
um simples passatempo, faço por prazer mesmo.

Conta pra gente uma daquelas passagens inesquecíveis da 
vida (pode ser um momento marcante, o maior mico que já 
cometeu, etc)...
Bom... os momentos com pessoas que a gente gosta são 
sempre marcantes. Dos micos, é melhor não comentar, hehe. 
Mas uma vez aconteceu algo que achei muito engraçado (e 
trágico). Eu estava no 2º ano do colégio, uma colega de classe 
me viu ouvindo rock pesado, e espalhou pra todo mundo que 
eu era satânico, não acreditava em Deus, etc. Essa mesma 
colega trabalhava comigo na época num escritório de 
contabilidade, e esse 'causo' foi parar até no ouvido da minha 
patroa. Ela vinha todo dia me falar de igreja, me convidava pra 
ir à missa com ela, e eu não sabia o porque. Só fui descobrir 
depois. 
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Marco Pedroso tentou novamente, 
mas quem acertou dessa vez foi 

Giuliano Machado, que na 3ª 
tentativa descobriu o perfil do mês.

Quais são seus planos para o futuro?
Quero estudar mais, continuar a trabalhar com tecnologia e 
crescer no ramo. Também queria ajudar alguma instituição de 
caridade, mas isso quando eu puder me manter totalmente. 
Aí, mais pra frente, quero montar uma família.

 Se encontrasse o gênio da lâmpada, quais seriam os seus três 
desejos?
Eu desejaria que todos os políticos e religiosos corruptos 
fossem banidos pra Plutão. Desejaria também que todo 
mundo tivesse a oportunidade de ter uma vida digna. E por 
último, que minha família e eu pudéssemos desfrutar de boa 
saúde pro resto da vida.

 O que é felicidade para você?
Bom... dizer o que é eu não sei muito bem, mas dizem que é 
'saber encontrar na felicidade do outro a própria felicidade'. 
Deve ser mais ou menos isso. Sozinho, a gente não vai a lugar 
nenhum. E ficar feliz sem conseguir fazer o outro feliz é 
impossível.

 O que te deixa muito irritado?
Várias coisas. Mas não tem nada pior do que ver propaganda 
política em época de eleição. Incrível como todo mundo 
parece bonzinho, e parece ter a solução para os nossos 
problemas.

 Você tem algum arrependimento ou algo que gostaria de ter 
feito diferente?
Se pararmos pra pensar, sempre tem alguma coisa que a gente 
gostaria de voltar no tempo pra fazer diferente. Mas não 
costumo me arrepender não. Prefiro tocar o barco, arcar com 
as conseqüências e fazer algo pra compensar o que não fiz 
direito no passado. Acredito que sempre vai existir uma 
redenção.

 Gosta de esportes? Pratica algum?
Gosto de futebol, e jogo (tento) de vez em quando.

Próximos da estréia do Brasil na Copa, quais suas 
expectativas para o desempenho da seleção?
Acho que a seleção tem condição de chegar perto do título, 
mas não deve ser campeã. É a próxima copa que o Brasil tem 
que ganhar, e não essa. E duas seguidas, não ganha...

 O que você trancaria a sete chaves?
Difícil essa, hein... mas acho que não trancaria nada, pois 
provavelmente vou perder alguma chave, e não vou conseguir 
abrir depois...

Uma música: “Welcome Home (Sanitarium)” - Metallica
Um livro: Histórias Extraordinárias, de Edgar Allan Poe
Um filme: A série 'Sexta-Feira 13'
Um ídolo: Jesus Cristo
Uma viagem: Ainda não fiz uma viagem marcante pra 
colocar aqui, mas espero conhecer Liverpool um dia.
Um aroma: Do café
Uma frase: A vida é uma doença transmitida 
sexualmente, e o mundo, um delírio coletivo.
Saudades: Da Faculdade
Time do coração: Palmeiraaaaass!!

RAPIDINHAS

Com a namorada, Angélica

Com os amigos, no Show do Aerosmith 
(Mai.2010)



09

25 ANOS

É hora de comemorar!
O aniversário de 25 anos da Mega Sistemas está chegando!!! 
Fique por dentro de todas as novidades e dos preparativos para a comemoração 
das bodas de prata da empresa. Afinal, completar 25 anos de sucesso e grandes 
conquistas não é para qualquer um...

Nova identidade visual, comunicação setorial, festa.... 
O mês de Maio marcou apenas o inícios das ações 
comemorativas. Acompanhe todas as novidades e um 
pouco do que ainda está por vir...

Nova Identidade Visual

Maio marcou o início das comemorações do aniversário 
da Mega com o lançamento da nova identidade visual da 
empresa.

Com foco na verticalização dos negócios, foram apresentados 
ao mercado os novos portais que traduzem o posicionamento da 
companhia. Através de sua atuação em seis segmentos diferentes 
- logística, combustíveis, construção, manufatura, administrativo 
e pequenas empresas – a intenção da Mega com o novo portal é 
mostrar sua expertise em cada uma dessas áreas. “A Mega não é 
apenas uma desenvolvedora de software, mas sim uma empresa 
de tecnologia com soluções específicas para diferentes setores. 
Cada um desses segmentos possui especificidades que precisam 
ser levadas em conta para o desenvolvimento de soluções que 
realmente atendam às necessidades dos nossos clientes”, afirma 
Rodolfo Nascimento, gerente de marketing da Mega Sistemas. 

Com uma roupagem nova, mais moderna e com ícones de 
fácil localização na página de entrada, o site traz facilidades aos 
clientes que procuram soluções específicas, de acordo com a área 
de atuação da Mega. 

Embora a Mega seja uma empresa de tecnologia, sua equipe 
de profissionais conhece a fundo o mercado em que atua. Por isso, 
a empresa não conta apenas com profissionais de TI, mas sim 
especialistas em tecnologia que dominam cada uma das verticais. 
“A proposta do novo site é justamente mostrar esse diferencial ao 
mercado: temos equipes independentes com conhecimentos 
específicos para oferecer soluções de gestão empresarial de 
acordo com a demanda específica de cada segmento”, conclui 
Nascimento. 

Além do portal institucional, mega.com.br, há seis novos 
domínios que podem ser acessados através do site principal ou 
diretamente pelos seguintes endereços: megaconstrucao.com.br, 
megamanufatura.com.br, megaadministrativo.com.br, 
m e g a s m a l l . c o m . b r ,  m e g a c o m b u s t i v e i s . c o m . b r e  
logisticamega.com.br.
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Comunicação Setorial

A outra novidade foi a apresentação do conceito de comunicação setorial na empresa, que tem como objetivo criar uma maior sintonia e 
facilitar a comunicação entre colaboradores, parceiros e clientes. Cada área da Mega passa agora a ter sua própria identidade, com cores e 
ícones personalizados que serão utilizados em toda comunicação realizada pela empresa. 

Os informativos estão de cara nova e a newsletter também ganhou um layout renovado, seguindo a nova identidade visual adotada pela 
empresa a partir dos novos sites.

Orgulho Estampado

As ações comemorativas também se refletiram na estrutura 
da Mega Matriz, que teve suas portas adesivadas com o selo 
comemorativo de 25 anos da empresa e recebeu painéis 
indicativos em cada departamento e painéis com a missão da 
empresa.

E para deixar todo mundo no clima, os colaboradores 
também receberam as camisetas de 25 anos da empresa com o 
slogan “Eu faço parte desse time!”.
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A festa está chegando...
Para coroar as comemorações, a Mega está organizando uma grande festa de aniversário para o mês de Julho... Mas 
enquanto o grande dia não chega, confira os detalhes para os preparativos...

A Data

A Mega faz aniversário no dia 15 de Julho.  Mas como 
uma grande data pede uma grande comemoração, a 
empresa escolheu o dia 16 de Julho, sexta-feira, para que 
todos possam aproveitar a festa até o último minuto, sem 
se preocupar em ter que trabalhar no dia seguinte ou voltar 
embora pra casa mais cedo. 

O local

A  Anzu Club é uma das mais tradicionais casas noturnas da 
região. Inaugurada em outubro de 1997, tornou-se um ícone na 

cena eletrônica brasileira. Com capacidade para 2.500 
pessoas,sua estrutura se divide em três ambientes: Pista 

Principal, com sushi bar e palco para shows, Mezanino, pista de 
dança secundária conectada com lounge, e o Bar de Verão, uma 

pista de dança outdoor. Integrando a lista dos 100 melhores 
clubs do mundo por 2 anos consecutivos (08/09), a crescente 

popularidade da Anzuclub pode ser medida pelas várias festas 
de repercussão internacional que foram realizadas em sua sede.

 

O traje

O traje social, também conhecido como passeio 
completo, pede uma produção elegante e sofisticada para 
ocasiões como jantares e celebrações especiais, coquetéis, 
óperas, formaturas e casamentos. 

Para os senhores, a ocasião exige terno completo com 
gravata. Sugerem-se as cores escuras, sobretudo para a noite. 

As senhoras usam vestidos longos, longuetes ou tailleurs 
mais chiques, sempre preferindo tecidos nobres como seda, 
shantung, tafetá, jérsei, musselina e crepe. O traje pede sapatos 
ou sandálias sofisticadas de salto alto, bolsas pequenas de 
materiais finos, bijuterias preciosas ou jóias especiais.

Vale lembrar que o melhor traje é aquele que, adequado 
à cada ocasião, faz você se sentir bem e à vontade para 
aproveitar a festa com tudo que tem direito. Então capriche 
na produção e boa diversão!
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Cérebro afiado
Evitar fazer tudo no automático ajuda a turbinar a memória e a 
concentração. Se não podemos contrariar os efeitos do tempo quando o 
assunto é o envelhecimento do corpo, com a mente é possível driblar os 
desafios através de pequenas atitudes do dia-a-dia. Conheça 21 exercícios 
de neuróbica que vão deixar seu cérebro afiado e sempre ativo.

Quem foi que disse que o cérebro não precisa de exercícios 

para se manter ativo? Se o nosso corpo necessita de malhação 

para ficar sempre em ordem e cheio de disposição, por que com a 

mente seria diferente? 

O cérebro também vai perdendo sua capacidade produtiva 

ao longo dos anos e, se não for treinado com exercícios, pode 

falhar. O neurocientista norte-americano, Larry Katz, autor do 

livro Mantenha seu Cérebro Vivo, criou o que é chamado de 

neuróbica, ou seja, uma ginástica específica para o cérebro. 

A teoria de Katz é baseada no argumento de que, tal como o 

corpo, para se desenvolver de forma equilibrada e plena, a mente 

também precisa ser treinada, estimulada e desenvolvida. É 

comum não prestamos atenção naquilo que fazemos de forma 

mecânica, por isso costumamos esquecer das ações que 

executamos pouco tempo depois.

"O objetivo da neuróbica é estimular os cinco sentidos por 

meio de exercícios, fazendo com que você preste mais atenção nas 

suas ações e então, melhore seu poder de concentração e a sua 

memória", explica a psicóloga especialista em análise 

comportamental e cognitiva, Mariuza Pregnolato. "Não se trata 

de acrescentar novas atividades à sua rotina, mas de fazer de 

forma diferente o que é realizado diariamente". 

Para o neurologista da Unifesp Ivan Okamoto, tais exercícios 

ajudam a desenvolver habilidades motoras e mentais que não 

costumamos ter em nosso dia a dia, porém, tais habilidades em 

nada se relacionam com a memória. 

"Se você é destro e começa a escrever com a mão esquerda, 

desenvolverá sua coordenação motora de modo a conseguir 

escrever com as duas mãos e caso um dia, tenha algum problema 

que limite a escrita com a mão direita, terá a esquerda bem

capacitada para isso. Mas o fato de praticar este tipo de exercício 

não significa que você se verá livre de problemas como esquecer 

de pagar as contas, tomar o remédio, ou algo do gênero", explica o 

especialista. 

Como funciona a neuróbica?

A neuróbica consiste na inversão da ordem de alguns 

movimentos comuns em nosso dia a dia, alterando nossa forma 

de percepção, sem, contudo, ter que modificar nossa rotina. O 

objetivo é executar de forma consciente as ações que levam à 

reações emocionais e cerebrais. São exercícios que vão desde ler 

ao contrário até conversar com o vizinho que nunca dá bom dia, 

mas que mexem com aspectos físicos, emocionais e mentais do 

nosso corpo. "São esses hábitos que ajudam a estimular a 

produção de nutrientes no cérebro desenvolvendo suas células e 

deixando-o mais saudável", explica Mariuza Pregnolato.

Quanto mais o cérebro é treinado, mais afiado ele ficará, 

mas para isso não precisa se matar nos testes de QI ou nas palavras 

cruzadas para ter resultados satisfatórios. "Estas atividades 

funcionam, mas a neuróbica é ainda mais simples. Em vez de se 

inscrever em um super desafio de matemática e ficar decorando 

fórmulas, que tal vestir-se de olhos fechados ou andar de trás para 

frente?", sugere a especialista. A proposta da neuróbica é mudar o 

comportamento rotineiro para "forçar" a memória. Por isso, é 

recomendável virar fotos de cabeça para baixo para concentrar a 

atenção ou usar um novo caminho para ir ao trabalho. 

O papel dos sentidos

O programa de exercícios da neuróbica oferece ao cérebro 

experiências fora da rotina, usando várias combinações de seus 

sentidos - visão, olfato, tato, paladar e audição, além dos 

"sentidos" de cunho emocional e social.

"Os exercícios usam os cinco sentidos para estimular a 

tendência natural do cérebro de formar associações entre 

diferentes tipos de informações, assim, quando você veste uma 

roupa no escuro, coloca seus sentidos em sinal de alerta para a 

nova situação. Se a visão foi dificultada, e é isso que faz com que 

você sinta o efeito dos exercícios, outros sentidos serão aguçados 

como compensação", explica Mariuza. 

Para estimular o paladar, uma dica bacana é fazer 

combinações gastronômicas inusitadas. Já pensou em misturar 

doce com salgado? Maionese com leite condensado? 
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Corpinho de 40 e mente de 20! 

A neuróbica não vai lhe devolver o cérebro dos vinte anos, 

mas pode ajudá-lo a acessar o seu arquivo de memórias. "Não dá 

para aumentar nossa capacidade cerebral, o que acontece é que 

com os exercícios você consegue ativar áreas do seu cérebro que 

deixou de usar por falta de treino", explica Mariuza.

"Você só estimula o cérebro se o exercita, por isso quem 

sempre esteve atento a esta questão terá menos problemas de 

saúde cerebral, como demência e doenças cognitivas, como 

Alzheimer". 

Hábitos saudáveis

Outra atitude indispensável para manter a memória sempre 

afiada, é prestar atenção na qualidade de vida. O neurologista Ivan 

Okamoto sugere um estilo de vida mais tranquilo, com 

alimentação balanceada, sem vícios e com a prática regular de 

exercícios físicos para manter o corpo e a mente saudáveis. 

"A melhor maneira de manter a memória em dia é cuidar da 

saúde, por isso é importante evitar cigarro e bebidas alcoólicas, 

seguir uma dieta equilibrada, praticar exercícios e exercitar o 

cérebro. Manter a atividade mental, seja trabalhando ou 

participando de alguma atividade em grupo, ajuda a elevar a 

autoestima e deixar a memória a todo vapor", explica o 

especialista.

O desafio da neuróbica é fazer tudo aquilo que contraria ações automáticas, 

obrigando o cérebro a um trabalho adicional, por isso: 

1-Use o relógio de pulso no braço direito;

2-Ande pela casa de trás para frente;

3-Vista-se de olhos fechados; 

4-Estimule o paladar, coma comidas diferentes; 

5-Leia ou veja fotos de cabeça para baixo concentrando-se em pormenores nos 

quais nunca tinha reparado; 

6-Veja as horas num espelho; 

7-Troque o mouse do computador de lado;

8-Escreva ou escove os dentes utilizando a mão esquerda - ou a direita, se for 

canhoto;

9-Quando for trabalhar, utilize um percurso diferente do habitual; 

10-Introduza pequenas mudanças nos seus hábitos cotidianos, transformando-os 

em desafios para o seu cérebro; 

11-Folheie uma revista e procure uma fotografia que lhe chame a atenção. Agora 

pense 25 adjetivos que ache que a descrevem a imagem ou o tema fotografado;

12-Quando for a um restaurante, tente identificar os ingredientes que compõem 

o prato que escolheu e concentre-se nos sabores mais sutis. No final, tire a prova 

dos nove junto ao garçom ou chef; 

13-Ao entrar numa sala onde esteja muita gente, tente determinar quantas 

pessoas estão do lado esquerdo e do lado direito. Identifique os objetos que 

decoram a sala, feche os olhos e enumere-os; 

14-Selecione uma frase de um livro e tente formar uma frase diferente utilizando 

as mesmas palavras; 

15-Experimente jogar qualquer jogo ou praticar qualquer atividade que nunca 

tenha tentado antes. 

16-Compre um quebra cabeças e tente encaixar as peças corretas o mais 

rapidamente que conseguir, cronometrando o tempo. Repita a operação e veja se 

progrediu; 

17-Experimente memorizar aquilo que precisa comprar no supermercado, em vez 

de elaborar uma lista. Utilize técnicas de memorização ou separe mentalmente o 

tipo de produtos que precisa. Desde que funcionem, todos os métodos são válidos; 

18-Recorrendo a um dicionário, aprenda uma palavra nova todos os dias e tente 

introduzi-la (adequadamente!) nas conversas que tiver; 

19-Ouça as notícias na rádio ou na televisão quando acordar. Durante o dia escreva 

os pontos principais de que se lembrar; 

20-Ao ler uma palavra pense em outras cinco que começam com a mesma letra; 

21-A proposta é mudar o comportamento rotineiro. Tente, faça alguma atividade 

diferente com seu outro lado do corpo e estimule o seu cérebro. Se você é destro, 

que tal escrever com a outra mão? 

21 dicas para você montar seu treino 
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Rumo à Europa!
O Diretor de Serviços da Mega Matriz, José Carlos 
Silva Jr., esteve em viagem pela França e Espanha 
no mês de Maio e nos conta quais suas impressões 
sobre as inesquecíveis paisagens da região.

“Estivemos, Andréa e eu, no último mês de maio em viagem por 
dois incríveis países: França e Espanha. Embarcamos com destino à 
Europa no dia 02 de maio e retornamos de viagem no dia 21 do 
mesmo mês... 

Nossa primeira parada foi a capital francesa, Paris. Passamos lá 
seis dias. Já havia tido a oportunidade de visitá-la há alguns anos 
atrás, mas é uma cidade que pode e deve ser revista várias vezes, pois 
sempre existem coisas novas a serem descobertas e vivenciadas.

Como Andrea ainda não havia estado em Paris, procurei levá-la 
aos pontos que haviam me chamado mais atenção na minha primeira
viagem. Começamos o tour pelo famoso e
 enorme Museu do Louvre. Construído em
 1190, inicialmente como uma fortaleza, 
este  museu possui uma coleção de
aproximadamente 350.000 peças. 

Apenas uma pequena parte é exposta e, de tempos em 
tempos, algumas das peças em exposição são trocadas por 
outras guardadas nos subterrâneos do museu. Um outro 
museu imperdível, aliás, o meu preferido, é o Museu D´Orsay. 
Este museu abrigou originalmente uma estação de trem e um 
hotel. Pela sua arquitetura e pela impressionante coleção de 
pintores impressionistas como Van Gogh , Renoir, Monet, 
Degas, etc, é, na minha opinião, uma atração imperdível.

Na Torre Eiffel, talvez o mais famoso e visitado ponto 
turístico da cidade, enfrentamos uma fila de duas horas. Mas 
valeu a pena. É o local onde se tem a melhor vista da cidade 
mais bonita do mundo. Além deste três pontos turísticos que 
citei anteriormente, não se pode deixar de visitar o Arco do 
Triunfo, a avenida Champs-Elysées, os Jardins de Luxemburgo, 
a Basílica de Sacré-Coeur, a Catedral de Notre-Dame, famosa 
pela sua arquitetura e pelo corcunda do livro de Victor Hugo, o 
Panthéon, aonde estão enterradas as mais famosas 
personalidades da história francesa. Outro lugar 
impressionante é o Hotel dos Inválidos. Lá esta a tumba de 
Napoleão Bonaparte e o Museu da Armada. Além destas, 
existem dezenas de outras atrações que poderiam ser citadas 
e impossíveis de serem vistas em uma só viagem. Porém, o que 
mais recomendo é que se conheça Paris a pé. Suas ruas, 
avenidas, praças, boulevares, e sobretudo, sua arquitetura, 
merecem ser vistas e sentidas de perto. 

A segunda parte da viagem foi uma visita de carro pelo 
interior da França a três regiões relativamente próximas de 
Paris: O Vale do Loire, a Bretanha e a Normandia. O Loire é um 
rio que abriga ao longo do seu vale inúmeros castelos que 
estão abertos a visitação pública. Como dizem algumas 
pessoas, visitando esta região é possível compreender porque 
ocorreu a revolução francesa.  
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Começamos a viagem visitando o indescritível Castelo de 
Versailles e os seu jardins. Na verdade Versailles não faz parte 
do Vale do Loire, estando mais próximo de Paris. Na seqüência, 
estivemos nos castelos de  Chambord, Chenonceau, Amboise, 
aonde esta enterrado Leonardo da Vinci, Azay-Le-Rideau e 
Cheverny, o mais bem preservado e mais bem decorado 
dentre todos os que visitamos. Após dois dias de visita aos 
castelos seguimos em direção norte para a região da Bretanha, 
aonde visitamos e dormimos numa cidade chamada Saint 
Malo. Era uma antiga cidade habitada por corsários, os piratas 
franceses. De Saint Malo seguimos rumo a uma das mais 
fantásticas atrações de toda a França: a Abadia do Monte Saint 
Michel. Segundo alguns, o segundo monumento mais visitado 
do país. A construção da Abadia do Monte Saint Michel teve 
início no século XII e só foi concluída vários séculos a frente. Ela 
fica localizada em um monte rochoso no norte da França numa 
região denominada Normandia. Esta região é também famosa 
pelos seus queijos e por ter sido o local em que as forças 
aliadas desembarcaram durante a segunda guerra. A área 
onde esta localizado o monte é também famosa pela 

velocidade com que as marés enchem e esvaziam e pela 
distância de dezenas e dezenas de quilômetros que o mar, 
na maré vazante, se afasta do litoral. Para terminar a 
viagem ao interior francês, já de retorno a Paris, estivemos 
na cidade de Chartres, para visitar a sua catedral. Esta 
catedral é certamente uma das mais importantes e bonitas 
de toda a Europa e famosa pelos seus vitrais.

De Paris voamos até a cidade de Barcelona na 
Espanha. Sede das olimpíadas de 1992, é um exemplo de 
urbanismo. Famosa pelas obras de seu artista maior,

 Antônio Gaudi, pela sua atmosfera jovem e descolada e 
pelo seu time de futebol, o Barcelona. À beira do 
Mediterrâneo, repleta de marinas para barcos de todos os 
portes, parques, largas calçadas e avenidas, é sem dúvida 
alguma, uma das mais bonitas cidades que já visitei.  Sua 
arquitetura é marcada pelos traços inconfundíveis de 
Gaudi. É também uma cidade para se conhecer a pé. Um 
passeio imperdível é andar pela Rambla, um longo calçadão 
para pedestres, que cruza uma boa parte da cidade, e que 
nos leva até a sua região portuária. Repleta de lojas, 
restaurantes, artistas de rua e sobretudo, de turistas, a 
Rambla é visita obrigatória. Outro lugar que recomendo é o 
Parque de Montjuic. Lá esta localizado o estádio olímpico. 
Pode se chegar de carro ou, o que é melhor, de bondinho. 
De lá se tem a melhor vista da cidade. Em Barcelona 
tivemos também a oportunidade de assistir no Camp Nou 
ao último jogo do Barcelona no campeonato espanhol. Este 
jogo deu ao time Catalão o título da temporada 2009/2010. 
Imperdível também em Barcelona é comer as Tapas em um 
dos seus inúmeros restaurantes e bares. As Tapas nada mais 
são do que petiscos de todo os tipos criativamente 
elaborados. É uma tradição deliciosa.



16

DESTINO

De Barcelona fomos a cidade de Madri de trem. A 
rede ferroviária da Espanha é hoje em dia a mais 
moderna da Europa. Os seus trens chegam a ultrapassar 
a incrível marca de 300 quilômetros por hora. Em 
Madrid, já no final da viagem, passamos três dias e meio. 
Cidade grande, capital da Espanha, Madri se destaca 
pelos seus museus. Recomendo especialmente dois: o 
Museu do Prado e o Thyssen-Bornemisza. Como 
curiosidade, o Museu Thyssen foi formado a partir de 
uma coleção de mais de oitocentas obras de arte 
adquiridas pelo governo espanhol em 1992 junto à 
família do mesmo nome. Até esta data, era a maior 
coleção privada de arte do mundo. Recomendo também 
uma visita ao Palácio Real e a sua catedral. O Palácio, 
habitado pela família real até o início do século XX, é 
usado hoje em dia somente para solenidades oficiais. 
Totalmente preservado e ricamente decorado, possui 
um interessantíssimo museu com antigas armas, 
armaduras e outras peças que fizeram parte de 
inúmeras batalhas travadas entre os séculos XI e os 
séculos XVI/XVII.  Por fim, vale a pena uma visita 
gastronômica ao mercado de San Miguel. Lá se pode 
comer em pequenas porções ao gosto do freguês, frutos 
do mar, Tapas, presuntos e uma infinidade de outros 
deliciosos petiscos.
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Mega participa do Encontro de Negócios ADAG

Realizado no dia 26 de Maio, o Encontro de Negócios ADAG reuniu empresários, atacadistas e

 distribuidores que puderam conhecer o Mega Logística e os benefícios proporcionados pela 

solução ao segmento de transportes.

Com o objetivo de discutir as melhores práticas e 
soluções do mercado, a ADAG — Associação dos 
Distribuidores e Atacadistas do Estado de Goiás — 
promoveu o Encontro de Negócios ADAG no dia 26 de 
Maio, no Auditório da CDL. 

A Mega Sistemas participou do evento como 
patrocinadora, formalizando sua parceria com a 
ADAG, e apresentou aos presentes a solução Mega 
Logística. O Diretor Comercial da Mega Goiânia, 
Júnior, falou sobre a empresa, os produtos oferecidos 
para cada segmento e destacou a solução que atende 
os segmentos de transporte e logística para os 
distribuidores atacadistas, com foco especial ao 
módulo de Frota. 

O evento também contou com a participação da 
IVECO Multinacional, apresentando caminhões e sua 
atuação no Brasil. Após todas as apresentações, os 
participantes foram convidados um coquetel 
comemorativo com o intuito de selar o Encontro e 
abrir espaço para contato entre os presentes. 
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O filme “CUBO” é baseado na natureza humana e no instinto humano de 
sobrevivência. Não se trata, portanto de um novo conceito nesta área. Mas é 

um filme inovador: Seis pessoas comuns, totalmente estranhas entre si, 
acordam presas num labirinto. Nele, existem salas interligadas em forma de 

cubos e preparadas com armadilhas mortais. Sem comida ou água, suas vidas 
estão com os minutos contados. Nenhum deles sabe como ou porque estão 

presos, mas logo descobrem que cada um possui uma habilidade especial 
que poderá contribuir para a fuga. Um matemático, um engenheiro, um 

policial, um ladrão, um deficiente mental devem juntar esforços na ânsia de 
encontrar a saída de um enigma praticamente insolúvel.

Filme: CUBO
Indicação de Michel Lopes

Filme: O HOMEM DE FERRO 2
Indicação de Leonardo Lisboa

No filme 'HOMEM DE FERRO 2' o mundo já sabe que o inventor 
bilionário Tony Stark (Robert Downey Jr.) é o super-herói blindado 
Homem de Ferro. Sofrendo pressão do governo, da mídia e do 
público para compartilhar sua tecnologia com as forças armadas, 
Tony reluta em divulgar os segredos por trás da armadura do Homem 
de Ferro, temendo que as informações caiam em mãos erradas. 
Tendo Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) e James "Rhodey" Rhodes 
(Don Cheadle) a seu lado, Tony estabelece novas alianças e enfrenta 
novas e poderosas forças.

Livro: O MENINO DO DEDO VERDE - Maurice Druon
Indicação de Kélli 

“Apesar de ser infanto-juvenil, traz uma grande lição para todos nós...”
Recheada de humor e poesia, a obra conta a história de Tistu, um 
menino que deixava impressões digitais que suscitavam o 
reverdecimento e a alegria. As proezas de seu dedo-verde eram um 
segredo entre ele e o velho jardineiro Bigode, para quem seu polegar 
era invisível e seu talento, oculto, um dom do céu. 
Surpreendente e singelo, tornou-se um clássico da literatura e 
permanece atual há mais de três décadas.
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Quando a Argentina passava por uma das piores crises de sua história, em 

2002, o argentino Claudio Alejandro Lamedica mudou-se com a família para 

Sorocaba em busca de novos rumos onde pudessem colocar sua 

experiência e determinação em prática, e assim fundou o Bar do Argentino. 

Com um cardápio que traz a gastronomia argentina feita por verdadeiros 

argentinos, a casa tem um ambiente agradável e oferece conexão para 

internet, além da Confraria do Vinho e a preparação para os Jogos da Copa.

Aberta de Segunda à Sexta das 18h à 1h e aos Sábados, Domingos e 

Feriados das 11h À 1h, o Bar do Argentino fica localizado na Rua Luiz 

Fernando Carvalho, 183, Central Parque, em Sorocaba/SP, e atende pelo 

telefone (15) 3221-5215. Acesse e conheça: www.bardoargentino.com

Bar do Argentino
Indicação de Fábio Sampaio

Super Pizza Pan
Indicação de Viviam Alves Carnielli

Tudo começou com uma pequena casa no bairro da Cocaia, 

em Guarulhos. Baseado no estilo de pizza de panela 

americana, a Super Pizza Pan ganhou fama e cresceu. Hoje a 

franquia está espalhada por São Paulo e conta com uma 

unidade em Sorocaba, que fica na Av. Washington Luiz, 1274, 

no Jardim Faculdade. A pizzaria também realiza entregas 

através do telefone (15) 3221-1800.
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Nova Célula

Com o aumento do número de clientes e a 
preocupação em ampliar a qualidade dos serviços 
prestados aos mesmos, a Mega Sistemas, através da 
sua área de projetos,  anunciou em Maio a criação da 
Equipe de Manutenção. 

Essa célula será voltada ao atendimento de demandas  
pontuais dos clientes que já possuem a solução Mega 
Empresarial ou MSB implantadas e a implantação de 
novos projetos MSB. 
 
A equipe de Manutenção estará subordinada à 
gerente de projetos Gisele Paiva e terá como 
coordenadora a Fabiana Querino 
(fabiana.querino@mega.combr). Fabiana será 
responsável por receber as solicitações, elaborar 
propostas e agendar as visitas dos consultores, 
assim como acompanhar a execução e 
homologação final dos trabalhos contratados. A 
equipe será inicialmente formada por três 
consultores capacitados a atuar nos dois 
segmentos: Mega Empresarial e  MSB.



MURAL RH

22

Novos 

Colaboradores

Marcos A. Salmazi
Coordenador de 
Projetos Construção

Bruno R. Diogo
Analista de 
Suporte RH

Lizandra Cardoso
Assistente de 
Projetos

Adriana B. Serafim
Analista de
Marketing

Wilker Marcelo Ramos
Consultor de 
Implantação

Júlio C. Portilho
Coordenador de 
Projetos Construção

Karine S. Rafael
Analista de
Suporte BO

Sônia M. Bocchini
Analista Contábil

Bernando P. Oliveira
Estagiário

Jaqueline Ap. Salvador
Recepcionista

Alcides J. S. Neto
Analista de 
Suporte RH

Keila Ferraz
Analista de
Marketing

Ronaldo A. Espin
Analista de
Suporte TRF



ANIVERSÁRIOS

23

|   Junho

04
Viviane
Mendes

04
Giuliano
Machado

10
Marcello
Santos

11
Keila
Ferraz

29
Carolina M.
Aichele

13
Lilian
Cardoso

13
Marcos A.
Salmazi

14
Rafael F.
Gomes

14
Fillipe T. 
Tardelli

15
João Carlos 
Bastista

16
Letícia
Spinardi

19
Larissa
Milanezi

20
Anderson
Diggroc

25
Adalberto
Berni

28
Eduardo
Mazurchi




