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Adote um comportamento leve no trabalho

Dar uma boa risada diminui os níveis de estresse, 
reduz a pressão arterial e até combate dores. Além dos 
benefícios para a saúde, manter o espírito leve ajuda no 
desenvolvimento profissional. Esta é a tese do livro The 
Levity Effect (O efeito leveza, em português), dos americanos 
Adrian Gostick, expert em análise organizacional e co-autor 
do best-seller empresarial O Princípio do Reconhecimento 
(Editora Campus/Elsevier, R$ 66), e do humorista Scott 
Christopher, publicado pela Editora John Wiley & Sons, 
ainda inédito no Brasil. Segundo a dupla, um ambiente de 
trabalho “leve” favorece o crescimento pessoal e aumenta 
a satisfação profissional, além de contribuir positivamente 
para o faturamento da empresa. Por leve entenda-se um 
local em que há liberdade para conversas, brincadeiras e, 
eventualmente, algumas piadas.
Profissionais bem-humorados também são os primeiros a ser 
lembrados pelo presidente da empresa quando o assunto é 
promoção. Um estudo da consultoria americana Hodge-
Cronin & Associates apontou que 98% de 737 altos executivos 
contratariam ou promoveriam o boa-praça no lugar do 
carrancudo. Mas Scott alerta: ter alto-astral não significa que 
você precisa se transformar no palhaço do escritório. “Leveza 
não tem a ver com gargalhadas fora de hora, e sim com a 
vontade de encarar os problemas com otimismo sem deixar 
de apresentar bons resultados”, diz ele. 
Uma pesquisa citada no livro The Levity Effect mostra que um 
aumento de cerca de 10% na satisfação dos funcionários no 
trabalho resulta num crescimento de aproximadamente 40% 
em produtividade. “Se você trabalha com alegria e participa 
de programas que instigam o humor, consegue se concentrar 
mais para resolver problemas e cumprir metas difíceis, 
características fundamentais para se tornar um bom líder”, 
diz Thais Trevisan, consultora de comunicação estratégica 
da Hewitt Associates, consultoria em gestão de RH, em São 
Paulo. 

Rir para não chorar
A coordenadora de marketing e sustentabilidade da Visa Vale, 
Raffaella Milfont, de 37 anos, costuma liderar uma equipe de 
quatro funcionários com o astral lá no alto: não é difícil ouvi-
la dando risada pelos corredores. Ela credita parte de seu 
sucesso profissional à maneira leve, mas compromissada, de 
encarar o trabalho. Quando trabalhava em empresas mais 
sisudas, Raffaella sofria por ter de esconder esse traço de sua 
personalidade. “Sei que, depois de relaxar com o riso, consigo 
encontrar soluções para problemas complexos”, conta 

Os americanos Adrian Gostick e Scott Christopher 
lançaram um livro que defende a tese de que 
profissionais bem-humorados ganham mais e são 
mais produtivos

Raffaella. Isso acontece, em parte, porque a descontração 
estimula a criatividade. 
O pesquisador do humor C.M. Consalvo, uma das fontes 
do The Levity Effect, afirma que o riso facilita a transição 
do sentimento de medo para o de segurança, o que, 
consequentemente, aumenta os níveis de pensamento 
criativo. Enfrentar a insegurança com otimismo é uma 
competência. 
“Fazer comentários motivadores para colegas e subordinados 
em momentos difíceis, compartilhar as preocupações e 
chamar a equipe para uma reunião de novas ideias são 
atitudes importantes para quem quer encontrar boas 
soluções”, explica Aline Souki, professora de comportamento 
organizacional e gestão de pessoas da Fundação Dom Cabral, 
em Minas Gerais. 
Para evitar o clima pesado no escritório nos períodos de 
estresse alto, o sócio-líder de auditoria da KPMG, Charles 
Krieck, de 47 anos, resolveu instituir, em 2009, o programa 
Busy Season. Em janeiro e fevereiro, época crítica para os 
auditores que estão em pleno fechamento de relatórios 
financeiros, os funcionários da empresa têm massagistas 
à disposição e recebem um par de ingressos de cinema, 
que devem ser usados, preferencialmente, para levar o 
namorado, a esposa, os filhos ou um amigo de fora do 
escritório para passear. 
“Ações desse tipo fazem com que a tensão diminua e 
o espírito de equipe se fortique”, diz Charles. Algumas 
atitudes bem simples ajudam os profissionais que querem 
manter essa forte união do time e melhorar o clima no 
escritório. “Cumprimentar as pessoas no corredor, agradecer 
publicamente aos funcionários que fizeram um trabalho 



excepcional, ser cortês quando precisar dar um feedback 
negativo, dar crédito quando a ideia que salvou um projeto 
não for sua, tudo isso faz com que você se torne querido por 
seus colegas — o que é fundamental para uma promoção, 
por exemplo”, diz Scott.

Comunicação Eficiente
O dramaturgo irlandês Bernard Shaw (1856-1950), autor 
de peças como Pigmaleão e César e Cleópatra, já alertava: 
“Se você pretende falar a verdade para as pessoas, seja 
engraçado. Caso contrário, corre o risco de ser assassinado”. 
Pode não ser tão trágico assim no dia a dia do trabalho, mas 
o humor faz com que os ouvintes se interessem mais pelo 
discurso e memorizem o que foi dito. Segundo os autores 
do livro, estudantes alcançam notas 15% maiores quando 
assistem às aulas de professores engraçados. Mas não é 
necessário tomar lições de comédia stand-up antes de 
conduzir uma reunião importante. 
A comunicação descontraída é mais fácil do que parece. 
Scott dá a dica: “Começar o encontro comentando sobre 
aquele vídeo engraçado que está em alta no YouTube ajuda a 
diminuir a tensão e a estimular as pessoas a participarem da 
conversa”, diz. O mais importante é que você não esqueça que 
está conversando com pessoas, e não com computadores. 
“Caso contrário, ninguém vai prestar atenção ao que você 
diz.” Relaxar é o primeiro passo para comunicar melhor. 
Scott e Christopher dizem que é fundamental, antes daquela 
apresentação importantíssima, reservar alguns minutos para 
respirar fundo e se acalmar. “Você precisa controlar as suas 
emoções para mostrar o seu melhor potencial.” Na noite 
anterior, nada de perder o sono porque vai falar em público. 
“Repasse os tópicos mais importantes, ensaie na frente do 
espelho, prepare uma sacada bem-humorada e vá para cama 
cedo”, aconselha Scott. “O mau humor aumenta quando 

estamos cansados.” 

E se eu for mal-humorado?
A última coisa que se pode exigir de um profissional é que 
ele mude completamente de personalidade”, diz Scott. Por 
isso, nada de se forçar a contar uma história hilária para 
fazer seu chefe gargalhar se você não for um piadista nato 
— essas tentativas desastradas podem piorar a sua imagem 
profissional ou, no mínimo, vão fazer você parecer o bobo da 
corte. “O humor tem que aparecer naturalmente, não pode 
ser forçado. Caso contrário será malvisto pelos outros”, diz 
Scott. 
A questão central para que seu relacionamento interpessoal 
seja eficiente é se expressar da maneira como você se sentir 
mais confortável, seja com a expressão séria ou sorridente. 
No entanto, levar a vida mais leve não faz mal a ninguém. 
Lembre-se que ficar franzindo as sobrancelhas e revirando 
os olhos o tempo todo pode ser péssimo para a sua imagem. 
De acordo com uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto 
Opinium, na Inglaterra, os mal-humorados são responsáveis 
por 37% da irritação geral no escritório. E você não quer ter 
esse rótulo colado em seu rosto, certo? Scott insiste que até 
os mais sérios conseguem melhorar a imagem e se cercarem 
da aura de leveza.
“Seus colegas vão perceber que você quer e pode ser uma 
pessoa mais divertida se começarem a notar seu interesse 
genuíno pelos problemas dos outros e sua vontade de 
enxergar pontos positivos mesmo em momentos de crise.” 
Aproximar-se dos mais risonhos também pode ajudar os 
mais introvertidos a se soltarem — a convivência com o 
riso estimula o desenvolvimento de uma postura bem-
humorada. Scott explica: “A leveza é um exercício que precisa 
ser praticado todos os dias.” Comece hoje.
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Hábitos Saudáveis
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As pessoas reduzem gradativamente o nível 
de atividade física a partir da adolescência. Com a 
diminuição do metabolismo, ao longo dos anos, o corpo 
começa a perder músculos e acumular gorduras. Por 
isso, os especialistas recomendam: movimente-se, pois 
as atividades físicas são grandes aliadas na redução e na 
manutenção de um peso saudável. Além disso, pesquisas 
americanas revelam que a expectativa de vida sobe em 
média, 5 anos para os praticantes de atividade física.

Sedentarismo, a doença do Século
O sedentarismo é considerada a “doença do século”, 

cada vez mais observamos que a obesidade começa na 
infância, e a praticidade que a tecnologia nos oferece torna 
cada vez mais sedentários.

A falta de atividade física não significa 
necessariamente não praticar esportes, podemos, por 
exemplo: limpar a casa, caminhar para o trabalho, ir de 
escada e não de elevador; isto já conta como atividade 
física. O importante é “se mexer” gastar as calorias 
adquiridas durante o dia.

A obesidade começa aos poucos, vamos se cuidar!
Como se determina ou diagnostica a obesidade 

e a pré-obesidade? A obesidade e a pré-obesidade são 
avaliadas pelo Índice de Massa Corporal (IMC). Este índice 
mede a corpulência, que se determina dividindo o peso 
(quilogramas) pela altura (metros), elevada ao quadrado.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, 
considera-se que há excesso de peso quando o IMC é igual 
ou superior a 25 e que há obesidade quando o IMC é igual 
ou superior a 30.

10 Hábitos Saudáveis para sua Vida
Nosso corpo sempre reage de acordo com o 

tratamento que recebe. Existem alguns hábitos saudáveis 
simples que devemos cultivar. Seu corpo e sua mente 
agradecem!

Incluindo hábitos saudáveis no seu dia-a-dia você 
mantém sua saúde física e mental, melhora a auto-estima, 
ameniza os sintomas da depressão e da ansiedade, reduz 
o risco de doenças cardíacas e fortalece o organismo — 
enfim, aumenta sensivelmente sua qualidade de vida.

Confira a seguir 10 dicas muito úteis:
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 O sedentarismo é a falta de atividade física 
suficiente para o corpo, que também acaba afetando 
a saúde e atrofiando os músculos. Quando se fala em 
atividade física, ela não está necessariamente ligada 
apenas à prática de esportes. As atividades físicas 
podem ser caminhada até o trabalho, subir escadas, 
realizar alguns esforços físicos ou até mesmo as donas 
de casa, que de certa forma fazem esforços diários com 
a manutenção do lar. O Sedentarismo acontece quando 
a pessoa gasta poucas calorias diárias com qualquer tipo 
de atividade física, ou não tem costume de fazer qualquer 
exercício. Para sair da classificação do sedentarismo, o 
ser humano precisa gastar 2.200 calorias por semana.
 Dessa forma, a falta de atividade física 
causa o sedentarismo, que como consequência traz o 
aparecimento de doenças como a hipertensão, doenças 
respiratórias, diabetes, aumento de colesterol, infarto 
e também distúrbios cardíacos. Hoje mais de 60% da 
população não pratica nenhum tipo de atividade física.

A prática da atividade física traz benefícios à 
saúde, como:
• Ajuda a controlar o peso;
• Diminui a pressão sanguínea;
• Reduz o risco de desenvolver a pressão alta;
• Diminui o risco de desenvolver doenças como a 
diabete;
• Ajuda a manter ossos, músculos e articulações 
saudáveis;
• Ajuda a previnir e diminuir a obesidade;
• Promove o bem-estar.

O Sedentarismo é classificado como uma doença 
e atinge cada vez mais pessoas no mundo. Uma das 
principais causas são as modernidades do mundo 
contemporâneo, em que o conforto acabou tomando 
conta das pessoas e cada vez mais não nos damos conta 
disso. Vale lembrar ainda que o sedentarismo também 
pode acelerar o envelhecimento. Por isso, cabe a cada 
um de nós buscar formas de evitá-lo, seja praticando 
uma atividade física como corrida, caminhada, pedalada, 
natação, jogos diversos ou ainda realizar atividades 
cotidianas que estimulem algum esforço físico, como 
descer do ônibus alguns quarteirões antes do ponto de 
destino, deixar o controle remoto de lado e levantar até 
a televisão para mudar de canal, subir escadas ao invés 
de usar o elevador, dentre tantas outras possíveis.

São formas de se evitar o sedentarismo e 
promover um estilo de vida mais saudável, pequenas 
mudanças da vida moderna e que não percebemos, mas 
podem fazer muita diferença.

A busca pela qualidade de vida e bem estar depende mais 
do que nunca de nossa própria disposição em buscar 
hábitos mais saudáveis no dia-a-dia...
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1 ALIMENTE-SE BEM
Inclua na sua dieta uma porção de frutas, verduras 

e fibras como a linhaça ou aveia. Equilibre as quantidades 
de proteínas e carboidratos, assim como as gorduras e 
açúcares. Evite comer muita fritura e doces, além de pratos 
congelados com muito sódio.  Inclua também vitaminas 
para o bom funcionamento do organismo.

2 MExA-SE
Se você ainda não tem o hábito de praticar 

exercícios regularmente, inclua caminhadas ainda que por 
alguns minutos por dia; qualquer exercício é melhor do que 
não fazer exercícios. Exercícios físicos ativam a circulação, 
revigoram o corpo e fornecem energia. Está provado que o 
sedentarismo é um vilão para o corpo e a mente.

3 BEBA áGUA
A ingestão de água deve ser dividida ao longo do 

dia e não em grandes volumes de uma vez só. A água 
é fundamental para o bom funcionamento de nosso 
organismo. A quantidade recomendada é de 1 litro e meio 
a dois litros. Evite bebidas açucaradas.

4 EVITE O ESTRESSE
Hoje em dia o estresse é apontado como um 

dos grandes causadores de doenças. O estresse é uma 
alteração do organismo em resposta a estímulos internos 
ou externos. Faça exercícios de respiração, relaxamento e 
meditação.

5 DIVIRTA-SE!
Ter amigos é muito saudável — uma boa conversa 

faz milagres para nossa saúde! Ouça música, dance e viaje 
mais. Mude a rotina e esqueça os problemas e o trabalho.
Dê mais risadas. Está comprovado que o sorriso é uma 
excelente terapia contra o estresse e a ansiedade.

6 DESCANSE QUANDO NECESSáRIO
Tenha algum tempo para descansar. Seu corpo 

necessita de um período de 6 a 8 horas para se recuperar 
das atividades diárias. Uma boa noite de sono repõe todas 
as energias. A falta de sono está vinculada ao prejuízo do 
corpo e da mente.

7 CUIDE DA SUA POSTURA
Procure adotar uma posição adequada no 

escritório. As cadeiras incômodas podem fazer com que 
você termine em uma visita ao ortopedista. Disponibilize 
alguns momentos para esticar os músculos durante a sua 
jornada laboral. Os alongamentos ajudam a evitar dores 
nas costas, ombros, braços, pescoço e cabeça.

8 LEVANTE SUA AUTO-ESTIMA
Essa é especialmente para as mulheres. Cuide da 

saúde e do corpo, faça hidratação na pele, corpo e cabelo, 
vá ao salão de beleza, faça massagens, pinte as unhas, 
compre uma roupa nova… Não descuide de seu aspecto 
visual, ainda que você não esteja se sentindo bem. Sentir-
se agradável com relação aos outros aumenta a produção 
de endorfinas, o hormônio responsável, em boa parte, 
para que as pessoas se sintam felizes.

9 USE PROTETOR SOLAR
Os benefícios em longo prazo do uso de filtro solar 

estão provados e comprovados pela ciência. Usar filtro 
todos os dias evita câncer de pele e o envelhecimento 
precoce. Se a exposição ao sol é pouca basta usar o FPS 
15, mas se for alta, use ao menos o fator 30.

10 ESQUEçA O CIGARRO E O áLCOOL
Tanto o cigarro quanto o álcool prejudicam 

o desempenho do corpo para quaisquer atividades. O 
consumo de qualquer droga pode levar a outra, e a droga 
mais relacionada ao tabagismo é o álcool. E quando o 
tabagismo está associado ao álcool, o consumo de cigarro 
tende a triplicar — o que pode precocemente causar 
doenças graves.



PERFIL

Esperando seu primeiro filho, Juliana Caliman conta suas 
aventuras desde o início de sua atuação na Mega e  abre 
as portas para conhecermos um pouco mais sobre ela 
mesma.... 

Você veio para a Mega Matriz com o processo de fusão 
das unidades. Como foi sua trajetória na companhia e há 
quanto tempo está na Mega?
Eu era da Mega Itu (antiga Itusoft, umas das unidades mais 
antigas da Mega). A fusão com a Mega Sorocaba veio bem 
depois e em pouco tempo viemos todos para a Matriz. Eu 
comecei na Itusoft com 17 anos (imaginem só!), recém 
formada em curso técnico, menor de idade e ainda sem 
habilitação. Loucura, mas mesmo assim entrei apenas para 
fazer um estágio de três meses e na época o nosso amigo 
Ruy estava saindo da empresa. O pessoal gostou do meu 
trabalho e eu acabei ficando no lugar dele, mas pouco 
tempo depois ele retornou para a Itusoft e eu continuei 
meu trabalho com ele. Assim, estou com a Mega há 16 
anos, sou praticamente uma anciã, rsrsrs.

Quais os maiores desafios que enfrentou?
A maior parte de tudo que passei e enfrentei foi dentro 
da Itusoft, então tudo o que tenho e sou hoje devo à eles: 
meus estudos, meus bens materiais e, principalmente, meu 
conhecimento. Tudo que sei aprendi com estas pessoas: 
Sérgio, Ruy, Carlos e Paulo. Todas as minhas burradas foram 
corrigidas com eles, todo meu conhecimento foi ensinado 
por eles, principalmente Sérgio e Ruy no comecinho, há 
16 anos atrás, quando eu era praticamente uma criança. 
O primeiro desafio foi o fato de estar enfrentando o meu 
primeiro emprego: eu era uma menina sem conhecimento 
nenhum, sem habilitação e que além de falar um pouco 
de inglês não tinha muito a acrescentar para a empresa, 
a não ser a vontade de aprender. O medo era grande, mas 
lá estava eu empregada pela Itusoft. O segundo desafio foi 
tirar carta, rs. Meu Deus, eu estava crescendo! E detalhe: as 
minhas primeiras navalhadas foram ensinadas pelo Carlos 
Rosa e, claro, com o tempo o Paulo e o Ruy também foram 
me ensinando aos pouquinhos a dirigir, com exceção  do 
Sérgio, talvez o único em sã consciência que me levava para 
os clientes e não me deixava dirigir, rsrsrs. Esses foram meus 
maiores desafios, talvez por terem sido os dois primeiros e 
porque eu ainda era muito nova.

Coleciona muitas histórias engraçadas ou situações 
marcantes na empresa?
Histórias engraçadas são várias... Uma entrevista só não 

Juliana Caliman
“Se eu pudesse voltar no tempo 
tentaria mudar algumas pessoas à 
minha volta. Para melhor é claro!...” 

daria para contar todas. Situações marcantes na empresa, 
também várias, mas certa vez formatei o HD de um cliente 
e na época não tinha bkp. Eu não tinha nem um ano de 
empresa e poderia dar justa causa na certa! Mas continuei 
na empresa e como castigo fiquei ‘internada’ dentro da 
empresa por quase seis meses até refazer todo o processo 
e aprender a grande importância de um bkp, rsrsrs. Além 
disso, aprendi muito em termos de negócio, pois foi uma 
situação que marcou muito a minha vida. Lembro que 
fiquei com um medo enorme de contar ao Sérgio o que 
tinha ocorrido, eu tinha mais medo dele do que do meu 
próprio pai, rs. Mas era um medo bom...

O que gosta de fazer nas horas vagas?
Eu amo filmes, seja em casa ou cinema. Deixo de sair com 
os amigos para ver um bom filme. Amo montanha russa, 
não posso ver um parque de diversão que eu me esbaldo! 
E curto muito leitura, adoro livros e tenho como autor 
preferido Paulo Coelho.

Cite três características marcantes da Juliana.
Essa é fácil e os meu amigos não me deixam mentir: 
teimosa, paciente e perfeccionista. Se não estiver do jeito 
que eu quero não está bom, rsrsrsrs.

Qual o maior mico que você já pagou?
Outra fácil! Aliás, não foi mico, foi um gorila! Para qualquer 
um da Itusoft que pergunte vão te contar a mesma história... 
Esta pessoinha aqui tinha acabado de tirar a habilitação, não 
tinha experiência nenhuma com carros e muito menos com 
estradas (já estou até imaginando o povo da Itusoft rindo 
neste momento, rs). Me mandaram atender um cliente 
em Jundiaí, e na época eu tinha acabado de receber o 
pagamento, o tanque do carro estava cheio, mas ainda não 
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existia celular, ou seja, comunicação zero. Detalhe: mapa 
no porta-luvas do carro eu nem imaginava que existia. 
Enfim, o cliente que estava marcado às nove da manhã 
eu acabei chegando ao meio dia... Ô lugarzinho difícil de 
achar! Mas achei, o serviço todo foi feito em duas horas, 
no máximo. Saí de Jundiaí por volta das duas da tarde 
com destino à Itu. Mas... rs... Naquela época as placas 
não se entendiam comigo, não me ajudavam em nada, os 
atendentes dos pedágios não me perguntavam por que 
eu chorava ao volante e eu continuava andando, em uma 
estrada sem fim, sempre chorando... Passei por vários 
pedágios, rodei, rodei, rodei e nenhuma cidade conhecida 
aparecia nas placas. Omeu desespero era total, perdida 
na estrada sem saber como voltar para Itu até que, por 
volta das seis da tarde, finalmente um nome conhecido! 
Eis que vejo a placa de TATUÌ! “Ufa, essa eu conheço: 
é aqui que eu entro!” rsrs. Foi então que eu entrei em 
Tatuí, cidade do Carlos, e consegui finalmente voltar pra 
Itu, depois de dar a volta ao mundo... Cheguei lá pelas 
sete da noite na Itusoft e todos estavam desesperados 
sem notícias minhas. Aí adivinha: fiquei um bom tempo 
sem dirigir, mais uma vez castigo, rs. Mas foi por uma 
boa causa, aprendi que perguntar e tirar informações é 
fundamental!      
 
Qual a maior loucura que você já cometeu?
Namorar um aluno meu quando ele tinha apenas 15 anos. 
Na época eu dava aulas de informática para ele. Hoje 
estamos casados e com um filho lindão que vai nascer 
daqui a três meses.

Você parece gostar bastante de música. Que estilo mais 
costuma ouvir?
Amo Rock´n’roll. Pesado, light, o que vier eu curto. Não 
sou do tipo eclética, infelizmente. Mas sou feliz assim. 
Gosto tanto que já fiz loucuras por algumas bandas 
que contando ninguém acredita. Mas eu gosto de rock 
pauleira sim, é muito bom e alivia tudo que é stress!

Quais shows já prestigiou e à quais ainda gostaria de ir?
Já assisti aos shows do Kiss (esse fui escondida dos meus 
pais, eu era menor de idade), Bon Jovi (por duas vezes e no 
último ainda arrastei o maridão junto) e por último, este 
ano, já com o filhão na barriga fui ver o Iron Maiden. Coisa 
de louco, só de lembrar arrepia! É muito bom. Gostaria de 
ter assistido aos Beatles em sua formação original, mas os 
que mais queria ver eu já vi e posso morrer feliz.

Se tivesse a oportunidade de voltar no tempo, faria algo 
diferente em sua vida? O que mudaria?
Se eu pudesse voltar no tempo tentaria mudar algumas 
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Rapidinhas

Uma música: It´s my life (Bon Jovi)

Um livro: Brida (Paulo Coelho)

Um filme: Drácula de Bram Stoker

Um ídolo: Sérgio Cardoso da Silva

Uma viagem: Minha lua de Mel

Um aroma: Chocolate

Uma frase: Faça pelos outros o que você gostaria que 

fizessem por você.

Saudades: Minha infância

Time do coração: SÃO PAULO!!!!!!!!!!
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pessoas à minha volta. Para melhor é claro! Infelizmente 
o tempo não volta e hoje é tarde para tentar essa 
mudança.

Um sonho...
Andar nas maiores montanhas russas do mundo, quem 
sabe um dia.

Você vai ser mamãe! De quantos meses está? Está 
curtindo bastante a fase da gravidez?
Estou de seis meses e foi a maior felicidade do mundo 
quando soube que era menino com tão pouco tempo 
de gravidez: apenas com doze semanas lá estava ele se 
mostrando, rs. Foi lindo! Tudo bem que eu levei mais 
alguns dias para acreditar e precisou que dois médicos 
me dissessem a mesma coisa, rs. Confesso que não 
acredito em tudo logo na primeira, até mesmo lendo o 
teste de gravidez eu ainda tinha dúvidas, sou do tipo São 
Thomé. rsrsrs...

E o que mudou em sua vida desde que recebeu a notícia 
que seria mãe? Como estão as expectativas para a 
chegada do Enzo? 
É incrível como as coisas são... No começo do ano meu 
padrinho sofreu um grave acidente, ficou em coma 
por 15 dias e o quadro dele era bem crítico. Eu fiquei 
muito preocupada e me sentia mal. Cheguei a passar 
uma noite com ele no hospital e acabei recebendo 
atendimento médico, mas eu sempre achava que era 
devido a situação e que por isso as coisas não estavam 
bem. Mas ele melhorou, saiu do hospital e eu continuava 

mal. Foi aí que decidi fazer o exame, mas já com aquela 
certeza de que um baby estava a caminho. Dito e feito! 
Foi maravilhoso! Confesso que eu não li o resultado do 
exame, deixei para o meu marido, mas antes mesmo 
que ele contasse eu disse “eu tenho certeza que vou ser 
mãe, pode ler o resultado...” E aí ele chorou, pois estava 
lá confirmadíssimo. As expectativas são as melhores do 
mundo. Não vejo a hora de ver a carinha dele, mas não 
estou ansiosa. Se tem uma coisa que eu aprendi com o 
tempo é a ter muita calma, portanto sem pressa que na 
hora certa ele chega.

Qual o ensinamento mais importante que pretende 
transmitir ao seu filho?
Que a família é o bem mais precioso do ser humano, 
sem ela não somos nada.

Planos para o futuro...
Deixar a vida me levar que o futuro a Deus pertence. Não 
sou o tipo de pessoa que pensa em futuro, confesso que 
vivo mais o presente, sempre trabalhando para que o 
futuro venha cada vez melhor.

Você acredita que existe uma fórmula para a felicidade?
Claro que existe: aprenda, compreenda e execute da 
melhor maneira possível. Querer é poder e poder é 
conseguir. Podemos conseguir tudo na vida, basta 
acreditar.



Gramado
Conheça um pouco sobre a cidade de Gramado e os 
principais pontos turísticos que a região oferece...
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Esta é, provavelmente, a cidade mais conhecida pelos turistas 
de fora do Rio Grande do Sul e por quem gosta de viajar. A região se 
estruturou em torno do turismo, e desenvolveu atrações interessantes. 
Resultado: quando se fala em inverno no Rio Grande do Sul, sempre se 
pensa direto em Gramado.

As atrações são muitas, a comida é boa e farta - embora nem 
sempre seja barata - e o chocolate caseiro é uma tentação - especialmente 
no inverno. Portanto, compense os pecados da gula com longos passeios 
pelos pontos turísticos.

Comece pelos lagos e parques. Uma boa caminhada ou passeio 
de bicicleta ao redor do Lago Negro, que tem bosque e pedalinhos, é 
uma forma gostosa de iniciar um bom dia. Às vezes a neblina cobre o 
lago e a paisagem fica realmente “européia”. O lago local é o Joaquina 
Bier. Menor, não tem tanto charme quanto o Lago Negro, mas compensa 
a visita.

Quem deseja andar com aquela sensação de estar “respirando o 
verde” deve visitar o Parque Knorr. Com 70 mil metros quadrados, casas 
de enxaimel e desníveis de terreno, permite que se tenha a sensação de 
estar no meio de um bosque em certos momentos. O Parque fica aberto 
das 8h00 às 17h30.

Para as crianças, existe uma atração especial em Gramado. Se 
você não tem filhos para levar, peça uma criança emprestada. Ou então 
use da sua cara de pau e diga que está fazendo uma pesquisa sobre “a 
capacidade lúdica dos adultos” ou qualquer desculpa esfarrapada. Mas 
não deixe de ir ao Mini-Mundo, uma cidade miniaturizada, com castelos 
europeus e prédio variados, criados pelo esforço de uma família.

Os mais crescidinhos e amantes da ecologia e meio ambiente 
devem visitar a Cascata dos Narcisos e a Véu de Noiva. Ambas ficam bem 
próximas do centro da cidade, e as placas indicativas são fáceis de seguir. 
E os amantes do cinema podem dar um pulo no Palácio dos Festivais, 
situado na rua principal de Gramado. É ali que se realiza o Festival de 
Cinema, evento que tornou a cidade mais conhecida ainda.

Compras? Não faltam. Artesanato, malhas, chocolates aos 
montes, vinhos e os “móveis de Gramado”. Lojas por todos os lados. E 
restaurantes também.

História

O município foi desmembrado de Taquara e São Sebastião do 
Caí. Os primeiros moradores da região não eram elementos estrangeiros 
e, segundo referências, teriam ali se estabelecido em 1875. Tempos 
depois, em 1913, colonos descendentes de alemães e italianos ali se 
estabeleceram, iniciando o povoamento.

Sua denominação parece ter-se originado de um pequeno 
campo que ali havia e que servia de lugar de repouso. Até hoje, 
Gramado, com seu excelente clima, continua a atrair grande número 
de pessoas que para ali se deslocam, a fim de desfrutar as favoráveis 
condições climáticas.

É sabido que Gramado é um município filho de Taquara e neto 
de Santo Antônio da Patrulha. “O movimento emancipacionista de 
Nova Petrópolis foi precipiptado pelo fato de que Gramado desejava 
emancipar-se de Taquara e para garantir a população necessária, propôs 
anexar a Linha Araripe, Linha Brasil e Linha Imperial”.
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Mini Mundo

Este é um local de visita obrigatório. O Mini-mundo é, na 
verdade, uma pequena cidade com réplicas de prédios famosos em 
todo o mundo, principalmente na Europa. Existem quase 50 réplicas de 
castelos, ferrovias, moinhos, praças, estaleiros, cascatas e casas típicas. 
Uma informação importante: essas miniaturas foram construídas com 
base nos projetos originais, na proporção de 24 x 1. A torre do Castelo 
de Neuschwanstein, com 2,40 metrosde altura, é a construção mais alta.

Entre os prédios famosos que têm suas réplicas no Mini-Mundo 
destaca-se o Holstentor Lübeck, Castelo de Lichtenstein, Prefeitura de 
Michelstadt, Igreja Stuttgart Berg, Römerberg - Ostzeile e a estação de 
Lenzkirche, na Alemanha.

A visita ao Mini-Mundo é guiada pelo Limpador de Chaminés, 
com roupa original do Sindicato de Limpadroes de Chaminés de 
Hamburgo.

O pequeno parque, pertencente ao Hotel Ritta Höppner, foi 
construído por um avô para a distração de sua neta. E se transformou 
numa atração turística única e obrigatória na cidade.

Lago Joaquina Bier

Idealizado por Leopoldo Rosenfeldt, possui 17.000m2, num 
espaço cercado de casas de veraneio, hotéis e araucárias com até mais 
de 70 anos. Foi construído a pás e picaretas. O lago é embelezado com 
uma pequena ilha em seu interior. Uma caminhada por suas margens é 
revigorante. 

Endereço: Rua Leopoldo Rosenfeldt
Horário de funcionamento: acesso livre.

Palácio dos Festivais

Sede de exibição dos filmes participantes do Festival de Cinema 
de Gramado – cinema latino e brasileiro. No período do evento recebe 
artistas consagrados dos mais distintos lugares do mundo e lança no 
mercado filmes de curta, média e longa metragem, que concorrem ao 
“Kikito”.

Centro Municipal de Cultura

Reúne várias atividades de cunho cultural, como o Museu 
Municipal Professor Hugo Daros, o Teatro Elisabete Rosenfeldt, com 
capacidade para 360 lugares, a Biblioteca Municipal, Museu de Artes 
e salas para cursos, palestras, oficinas teatrais, artísticas e literárias. Ali 
também está instalada a Câmara Municipal de Vereadores, a Secretaria 
de Educação e Cultura, além do Arquivo Histórico Municipal.



Mundo a vapor

Não, essa não é a foto de um acidente ferroviário ocorrido na 
Serra Gaúcha... É apenas a decoração existente na entrada do Mundo 
a Vapor, primeiro museu do gênero montado no Brasil. A locomotiva 
é verdadeira, solta fumaça, apita e reproduz, na exata posição, um 
acidente acontecido na Gare Montparnasse de Paris, no início do século 
passado. No interior do museu você vai encontrar diversos stands, com 
réplicas em tamanho reduzido de fábricas de papel, tijolos e outras 
indústrias. Tudo funcionando, movido a vapor. Mais do que uma aula 
sobre como funcionam estas indústrias, pode-se ver na nossa frente 
todo um processo de fabricação, do início ao fim em questão de minutos, 
fazendo desta atração um programa diferente e instrutivo. Completam 
o museu diversas lojas e um centro de degustação de queijos e vinhos.

Parque Knorr - Aldeia do Papai Noel

Bem no centro da cidade, nos jardins do Parque Knorr, num local 
repleto de encanto e magia você encontra a árvore dos Desejos, o Chalé 
dos Ursos, Fábrica de Brinquedos, além da primeira casa da região em 
estilo bávaro, datada de 1940, toda decorada com motivos natalinos, 
onde hoje mora o Papai Noel. Dentro do parque está o mirante de onde 
pode ser apreciada a melhor vista do Vale do Quilombo.

Museu do Chocolate

A Prawer oferece ao turista uma visita de lazer e cultura sobre o 
mundo do chocolate. Além da história da Prawer, a primeira fábrica de 
chocolate caseiro do Brasil, você pode conhecer elementos históricos e 
curiosidades sobre o cacau, fabricação e consumo do chocolate.

Hollywood Dream Cars

A mais linda exposição de carros antigos do Brasil. Nela pode-se 
sentir e viver o clima da emoção e nostalgia do glamour de Hollywood, 
dos anos dourados das décadas de 50 e 60, além de conhecer 
maravilhosas motos antigas, das mais famosas marcas, restauradas em 
grau de perfeição.

DESTINOS
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TREINAMENTO

Workshop: Marketing Pessoal
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A equipe de Projetos Mega Construção 
participou no dia 02 de Maio de um workshop 
sobre “Marketing Pessoal” com o objetivo 
de trabalhar aspectos que auxiliem no 
relacionamento diário com os clientes. 

Ministrado por Luciana Basso, o workshop 
“Marketing Pessoal” teve como principal objetivo 
auxiliar os participantes a trabalhar aspectos 
pessoais que tornarão o relacionamento diário com 
clientes mais prático e eficiente. Segundo Luciana, o 
treinamento propicia a percepção acerca de como a  

postura pessoal pode repercutir no desenvolvimento 
dos relacionamentos profissionais, indicando 
técnicas que ajudam a projetar imagens positivas 
perante o cliente. 

Além de abordar conceitos de Marketing 
Pessoal, o programa incluiu ainda a apresentação de 
temas como identidade e imagem pública, postura 
e apresentação, comunicação pessoal e uso dos 
meios eletrônicos, ética e etiqueta, planejamento 
de contato com clientes e cuidados para otimizar a 
atuação profissional. 



BEM ESTAR
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Campanha de Vacinação

A campanha de vacinação 
contra a gripe é anualmente 
promovida pelo Ministério da 
Saúde em todo o Brasil alertando a 
população para evitar a disseminação 
do vírus, que é feita por meio do 
contato direto entre as pessoas e pelo 
ar, causando sintomas como febre, 
calafrios, suor excessivo, tosse seca, 
dores no corpo, fadiga, mal-estar, dor 
de cabeça, nariz obstruído e irritação 
na garganta. 

Acompanhando esse 
alerta à população, a Mega levou 

a conscientização para mais de 
120 pessoas que aproveitaram a 
campanha para se proteger contra 
o vírus da gripe, responsável por 
afetar anualmente milhões de 
pessoas, com maior intensidade nas 
estações de outono, inverno e início 
da primavera. Além dos próprios 
colaboradores, muitos trouxeram 
seus filhos e familiares para tomar 
a vacina, que foi aplicada em dose 
dupla, protegendo também contra o 
vírus Influenza A (H1N1). 

Dia do Desafio

A Mega Sistemas Corporativos promoveu no dia 27 de maio a campanha 
de vacinação contra a gripe e imunizou mais de 120 pessoas entre 

colaboradores e familiares. 

Já no dia 25 de maio, às 
8h, foi a vez dos colaboradores 
da Mega participaram do 
tradicional Dia do Desafio. 

O evento surgiu no ano 
de 1983, no Canadá. Naquela 
ocasião, o prefeito de uma 
pequena cidade sugeriu que 
todos os cidadãos apagassem 
as luzes e saíssem de casa para 
uma caminhada de 15 minutos 
no mesmo horário. Era um 
convite ao exercício e à saúde, 

contribuindo, ainda, para o 
meio ambiente. Nos dias de 
hoje, diversas modalidades 
de exercícios são praticadas 
nestes 15 minutos e, este ano, 
o município de Itu compete com 
Santa Clara, em Cuba. Vence 
a cidade que registrar o maior 
número de participantes. 

A participação da Mega 
no Dia do Desafio foi destaque 
no Jornal Noticidades, exibido 
pela TV Sorocaba.

Acompanhe  a seguir as campanhas que agitaram o mês de maio na Mega com o objetivo de estimular 
práticas saudáveis e manter o bem-estar dos colaboradores, realizando diversas atividades voltadas 
para o corpo e a mente. 
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Mega Futebol
Para promover a integração entre colaboradores, ex-colaboradores e 
amigos, algumas equipes da Mega Matriz realizam aos sábados uma 
Mega Partida de Futebol. Além de garantir bons momentos e muita 
descontração, a atividade amplia o contato que muitas vezes não é 
possível na correria do dia-a-dia da empresa. 

A última partica aconteceu no dia 28 de Maio, reunindo mais de 20 
participantes, retomando a prática do esporte e com expectativa 
de tornar os encontros semanais. Os interessados em participar 
podem entrar em contato com Luis Edson, através do e-mail:  
pinho@mega.com.br. 



DICAS CULTURAIS

Filme: Os agentes do destino
Indicação de Marina de Souza

“David Norris (Matt Damon) é um jovem político com uma carreira promissora, 
mas um escândalo atrapalhou a sua corrida ao Senado. Tão logo perde a disputa 
pela vaga ele conhece Elise (Emily Blunt), bailarina por quem se apaixona. 
Contudo, homens com estranhos poderes de interferir no futuro aparecem do 
nada e começam a pressioná-lo para que ele não dê continuidade a este romance, 
porque isso poderá atrapalhar o futuro de ambos. Sem saber ao certo quem são 
essas pessoas, a única certeza que David possui é que precisará reunir forças para 
enfrentá-los e encarar o que o destino lhe reserva. “É um filme que eu indico, pois 
é um filme para se pensar um pouco rs. É muito bom!”, indica Marina.”

LIVRO: 
Os Segredos de uma Mente Milionária

Indicação de Adriano Barbosa

“Escrito por T. Harv Eker, esse livro me ajudou a ter um outro entendimento 
em relação a dinheiro e me ajudou até a ter uma boa administração 

financeira”. T. Harv Eker dá dicas para quem anda na corda bamba com as 
finanças. um conjunto de crenças que cada um de nós alimenta desde a 

infância e que molda o nosso destino financeiro, quase sempre nos levando 
para uma situação difícil.

CD: Colbie Caillat (Breakthrough)
Indicação da Marina de Souza

Breakthrough é o segundo álbum da cantora pop americana Colbie Caillat,  
lançado em 25 de agosto de 2009. O álbum ficou na primeira posição da  
Billboard 200, vendendo cerca de 106 mil cópias na primeira semana, o que foi 
seu melhor álbum nas paradas musicais.

Mande sua sugestão de filmes, livros ou músicas para a Revista Interação: comunicacao@mega.com.br
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BOM SABOR

Bar e Restaurante Colombo
Indicação da Revista Integração

Casa de famílias, namorados, esportistas, o Colombo reúne o que há de 
melhor no povo ituano: a hospitalidade. O cardápio caseiro reúne massas, 
carne, peixe, frango e saladas.

Endereço: Praça Padre Bento, 10 - Centro, Itu - SP
Telefone: (11) 4022-4629 / 4022-4629 / 4023-5967

Mantovani Ristorante
Indicação da Iasmin da Silva

Uma ótima opção para o almoço ou jantar já  indicado aqui em outras 
edições é o Ristorante Mantovani, localizado no Plaza Shopping Itu.  Essa 

foi a opção de Iasmin da Silva, colaboradora da Mega,  para comemorar o 
Dia dos Namorados. “Além de ter um  excelente atendimento, são várias 

opções para comer, a pizza é maravilhosa e com vinho então nem me fale!  
Por causa da data, eles colocaram  até um copinho com uma velinha, 

super romântico e aconchegante!”, conta Iasmin.

Endereço:  Rod. Marechal Rondon,  KM 104,5 - Jd Paraíso - Itu/SP
Telefone:  (11) 4022-3118

 

Conheceu um novo restaurante ou quer 
indicar aquele barzinho imperdível? 

Mande sua dica para a Revista Interação:

comunicacao@mega.com.br
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Anisio P. Lima Junior
Analista de Suporte

Daniela Cristina Moura
Consultora de Implantação

Thaís Araújo Rodrigues
Consultora de Implantação

Marina Alves de Souza
Analista de Marketing

Caio César Cóvos
Analista de Suporte

Iasmin Adrieli N. da Silva
Analista de Marketing

Novos 
Colaboradores



MURAL RH
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No dia 15 de maio, a família do colaborador Frank Persinotto 
foi presenteada com o anjinho Nicolas. Ele nasceu com 
3.100 Kg, com 47 cm e fazendo a alegria dos papais corujas. 
Desejamos a família muitas felicidades e saúde ao pequeno 
Nicolas! 

Nascimentos

Mudança de Função

Gislaine Hashimoto
Analista de Testes

Keila Ferraz
Analista de Suporte

Caio Peres Clasen
Desenvolvedor  
Projetos Especiais

Paulo A. L. Bittencourt
Analista de Testes 

No dia 19 foi a vez do colaborador Marcelo Ramos, com a 
chegada de Lucas. Ele nasceu com 2.600 kg, 44 cm e com 
muita disposição! Desejamos ao pequenino Lucas muita 

saúde e felicidade!

Já a colaboradora Regina Ming Moreira, no dia 26 de maio, 
ganhou sua fofinha Marília Ming Moreira, que nasceu com 
2.910 kg e 46,75 cm. Desejamos um futuro brilhante, com 
muita saúde e alegria!



Desenvolvimento
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Envie seus comentários e sugestões para
comunicacao@mega.com.br


