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ARTIGO

Elogiar faz bem

Há muitas razões para elogiar alguém. A primeira é que faz 
um bem danado para quem elogia. Isso porque ninguém é 
capaz de fazer um elogio sincero sem que sinta algo bom de 
verdade. E por que elogiar faz tão bem? Porque quem elogia 
se conecta sincera, direta e amorosamente com o outro, uma 
necessidade básica do ser humano que acaba esquecida num 
mundo cada vez mais veloz, individualista e tecnológico.

O elogio é uma simples mas poderosa ferramenta para a 
construção de relacionamentos. Elogiar ajuda a fazer amigos 
e a estreitar laços de amizade, de amor e de trabalho (desde 
que sejam palavras sinceras). Essa atitude inspira uma 
convivência mais franca e descontraída entre as pessoas. 
E nos faz experimentar a alegria e a felicidade de dar 
desinteressadamente, sem esperar nada em troca.

Cada vez que fazemos um elogio, nos concentramos 
totalmente no outro, procurando suas características 
positivas e bons exemplos. Ao fazer isso com frequência, 
observamos o quão rico e vasto é o universo de cada ser 
humano. As qualidades das pessoas com quem convivemos 
ficam em evidência. Ao valorizar o que a pessoa tem de bom 
e não de mal mudamos nosso modo de pensar. Passamos 
a ver as possibilidades, e não os obstáculos. Começamos 
a enxergar o mundo de uma forma positiva, estimulante e 
criativa.

Você já reparou que cada vez mais as pessoas tem 
dificuldades em elogiar seus colegas, amigos e até mesmo 
familiares? Parece que está mais fácil criticar do que elogiar. 
É hora de começar a campanha do Elogio!

Dar é tão importante quanto saber receber

Mas elogiar é tão importante quanto saber receber um 
elogio. É comum a pessoa levar mais a sério uma crítica 
e supor que o elogio traz consigo alguma intenção oculta. 
Assim, ao responder a um elogio, muitos menosprezam 
suas conquistas, desviam o foco ou transferem o crédito: 
“Ah, isso é velho. Comprei numa liquidação” ou “Há outros 
muito mais merecedores que eu” ou “Foi apenas sorte”. Ao 
fazer isso, a pessoa não apenas nega a si o próprio prazer 
do elogio, como o recusa também a quem elogiou.

Por outro lado, valorizar aquilo que você tem de bom em 
si mesmo é sinal de boa autoestima, de amor próprio 
e de reconhecimento de suas qualidades. Se você 
costuma se sentir desconfortável sendo elogiado, que tal 
recondicionar-se para aprender a receber um elogio? Basta 
dizer “Obrigado”, evitando que palavras negativas saiam de 
sua boca. Aos poucos, você se sentirá mais confortável para 
retribuir a gentileza: “Isso é a melhor coisa que alguém me 
disse hoje” ou “Obrigado por me dizer isso” ou “Obrigado. 
Isso realmente significa muito para mim.”

Voce já elogiou alguém hoje ? 

Por incrível que pareça, um elogio tem um poder 
transformador, pois a pessoa que está cabisbaixa ou na 
ofensiva, pode simplesmente começar a perceber o mundo 
de maneira diferente. Fazer um elogio a uma pessoa que 
está precisando de elogio,  é conseguir quase que o mesmo 
efeito de comer uma barra de chocolate, fazer compras 
ou uma sessão de terapia para alguns…E, por outro lado, 
a pessoa que “fornece” o elogio também se sente melhor, 
pode ser mais simpática e mais generosa com os seus….
Vamos fazer do mundo em que vivemos um ambiente 
menos hostil. Pessoas mais felizes produzem muito mais…
Pense nisso!
Muitas pessoas confundem o elogio com bajulação, puxar 
o saco, mentir ou inventar. Mas é muito diferente disso, o 
ato de elogiar é pra ser sincero e falar o que muitas vezes 
pensamos e não expressamos!  Às vezes, por não ter o 
costume ou não se sentir a vontade de fazê-lo, mas é por 
isso que precisamos nos habituar a ver o que as pessoas 
que estão a nossa volta fazem de bom, é muito importante 
parabenizar uma boa iniciativa, uma atitude legal do que 
apenas querer criticar quando algo dá errado. Pois essa boa 
iniciativa vai gerar a felicidade e motivação do outro que irá 
provavelmente querer fazer o memso para outras pessoas, 
transformando o ambiente em que se trabalha, mora ou 
convive muito melhor! Então, você já elogiou alguém hoje?
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GuobDay
Henrique Ramos e Rogério Vieira participaram em Julho do Guob Day e compartilham com todos 
os conhecimentos adquiridos sobre os novos recursos presentes na versão do Oracle Database 11g, 
que poderão agregar valor ao Mega Empresarial.

No dia 16 de Julho os colaboradores Henrique Ramos 
e Rogério Vieira representaram a Mega na segunda 
edição do GUOB Day. O GUOB é o Grupo de Usuário de 
Tecnologia Oracle do Brasil, que conta com o apoio da 
própria Oracle fornecendo tecnologia e recursos para os 
eventos. Neste ano estiveram presentes 11 palestrantes e 
entre eles estavam Arup Nanda (reconhecido profissional 
na área de banco de dados Oracle, premiado DBA do 
Ano pela Oracle em 2003, Arquiteto Sênior Database, 
DBA e autor de diversos livros sobre Oracle), Graham 
Wood (arquiteto no desenvolvimento de banco de dados 

na Oracle e encarregado pelo AWR e DAMS na Oracle 
em Redwood Shores/EUA), Kai Yu (engenheiro sênior e 
arquiteto de soluções da Dell Soluções Oracle Engineering 
Lab trabalhando com a Oracle Technology como DBA 
Oracle, DBA Oracle Apps, especialista em Oracle RAC, 
Oracle E-Business Suite e Oracle VM), Ricardo Portilho 
Proni, Rodrigo Mufalani e Marcus Vinicius Miguel Pedro 
(todos DBA´s certificados e Oracle ACE) e Kuassi Mensah 
(gerente do grupo de produto para Oracle Database 
Access Frameworks, drivers, DRCP, Net Services e database 
programming APIs).

A seguir você confere  o que rolou no evento e os destaques e pontos importantes das palestras, 
contado na íntegra pelos colaboradores participantes. Aproveite!
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Exadata (Graham Wood)
Combinação de software inteligente para 

armazenamento da Oracle com seu hardware Sun padrão 
de mercado para fornecer o mais elevado desempenho 
de armazenamento de banco de dados do setor. Visando 
superar as limitações do armazenamento convencional, 
os Oracle Exadata Storage Servers usam uma enorme 
arquitetura paralela para aumentar drasticamente a 
largura de banda de dados entre o servidor de banco de 
dados e o armazenamento.

Além disso, o software inteligente de armazenamento 
reduz a carga de processamento de consultas de grandes 

volumes de dados dos servidores do Oracle Database 11g. 
O resultado é um processamento de dados paralelo mais 
rápido e uma menor movimentação de dados através 
de conexões de largura de banda maior. Essa enorme 
arquitetura paralela também oferece escalabilidade linear 
e confiabilidade de missão crítica.

Embora o Exadata possua diversas vantagens não 
é possível utilizar campos do tipo timestamp por haver 
problemas com milissegundos na carga de dados e não 
é possível aplicar alterações nos dados de tabelas que 
possuam relacionamentos com outras tabelas utilizando 
chaves estrangeiras.
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Novidades do Oracle Database 11g (Arup Nanda e 
Graham Wood)

Na que era uma das palestras mais esperadas do 
evento foram apresentadas diversas melhorias no engine do 
database 11g e do Oracle Exadata como o novo parâmetro 
PLAIN_STAT do SQLTRACE que pode ser “NEVER”, “FIRST_
EXECUTION” ou “ALL_EXECUTIONS”. Outra mudança é que 
os cursores internos não utilizam mais seus números para 
nomeá-los e sim seu endereço de memória além de que 
todos os cursores passam a ser exibidos no trace. Uma 
melhoria muito importante foi feita no TKProf para exibir 
dados mais significativos na análise do banco. Foi também 
disponibilizada uma nova VIEW chamada V$SQLSTAT para 
visualizar as estatísticas do banco de forma mais rápida e 
o DBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSOR para visualizar todos os 
cursores abertos.

Agora existem as colunas E_ROWS e A_ROWS (estatística 
e real) no plano de execução indicando os dados de 
estatística. Nos casos em que estas colunas tenham valores 
muito divergentes, a estatística deve ser refeita.

Além disso, é possível definir um plano de execução 

específico para uma instrução SQL pré-definida.

Foi adicionado também um parâmetro à SESSION 
chamado “OPTIMIZER_IGNORE_HINTS” que faz com que 
todas as instruções que serão executadas na sessão ignorem 
os hints dos SQL´s, executando-as da melhor forma escolhida 
pelo próprio ORACLE.

No dicionário de dados do Oracle foi adicionado o 
“USER_*_PENDING_STATS” (* = tab, col, index) para indicar 
os objetos que estão carentes de coleta de estatísticas.

A função agregada LISTAGG agora é suportada. Como 
o nome indica, essa função cria uma lista agregando um 
conjunto de cadeias de caractere na ordem especificada pela 
cláusula WITHIN GROUP. 

Por exemplo, digamos que nos conectemos ao banco de 
dados SAMPLE e executemos o seguinte:

SELECT 
      workdept, 
      LISTAGG(lastname, ‘, ‘) WITHIN GROUP (ORDER BY 

lastname)
      FROM emp 

 

GROUP BY workdept

No 11g Release 1 (patchset 11.1.0.7) e documentado 
no 11g Release 2 foi adicionado o pré-processador de tabela 
externa. Resumidamente, o pré-processador permite-nos 
definir um executável ou shell / batch script que pode ser 
usado para gerar um rowsource para a tabela externa, que 
é consultada. O uso mais óbvio para tal característica é 
permitir que os arquivos compactados (zip, rar, etc.) possam 
ser consultados diretamente a partir de tabelas externas.

Outro uso para o pré-processador é resolver o problema 
comum de como listar arquivos em diretórios de dentro 
Oracle (ou seja, utilizando SQL ou PL / SQL). Não há métodos 
default para fazer isso no Oracle e técnicas descritas na  

 
web incluem procedimentos armazenados Java ou um 
procedimento de DBMS_BACKUP_RESTORE. 

Com a introdução do pré-processador agora é possível 
listar arquivos de um diretório com uma tabela externa e um 
script em lotes / shell pré-processador.

Agora todas as versões disponibilizadas serão versões 
FULL e com isso não há mais a necessidade de se rodar 
scripts ou atualizações posteriores. Além disso, foram 
disponibilizados outros novos recursos como “DBMS_
WORKLOAD”, “AWR SQL REPORT” e “AWR DIFF REPORT”, 
porém, são recursos que devem ser adquiridos como  
plug-ins para o database e pagados a parte.
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Dicas para se obter uma aplicação robusta 

(Kuassi Mensah) 

Esta foi uma daquelas palestras inesperadas porque 
não se esperava que se apresentasse nenhum milagre, mas 
o conteúdo foi muito interessante. Foram apresentados 
casos reais e feito exemplos durante a apresentação de como 
melhorar a aplicação. Algumas das técnicas apresentadas 
foram:

•	 AWR e ADDM: ferramentas para monitorar as 
aplicações e que apontam os pontos onde as 
aplicações estão consumindo muitos recursos do 
database como consumo de recursos em virtude das 
conexões (um dos principais fatores de problemas), 
instruções SQL lentas ou com processamento 
muito alto, etc. O AWR cria snapshots ou pontos 
para comparação e o ADDM cria os relatórios de 
desempenho do database. O ADDM verificará o que 
as aplicações estão fazendo no banco de dados e 
mostra todos os pontos que estão causando algum 
impacto negativo ao Oracle.

•	 Shared Pool de Conexões: segundo o palestrante, 
como a autenticação da conexão é um dos recursos 
que mais se consome recursos é muito interessante 
que se utilize o shared pool de conexões.

•	 Hard Parsing: o hard parsing é o segundo recurso 
do banco que mais consome recursos por isso 
devemos evitar SQL´s dinâmicos. Além disso, é 
possível configurar o Oracle para não fazer o parsers 
de todos os cursores, ação esta que muitas vezes 
aumenta a performance do banco de dados.

•	 Soft Parsing: outro recurso citado foi o soft parsing 
que não é tão problemático quanto o hard parsing, 
porém que também deve ser evitado. Para evitar 
estes parsings deve-se manter os cursores mais 
usados sempre abertos e para auxiliar neste 
processo existe o cache implícito e o cache explicito 
(session_cached_cursor). 

•	 Commit e Rollback: outros fatores que devem ser 
evitados para se aumentar a performance do banco 
de dados são os commits e rollbacks excessivos.

•	 Fetch: quanto maiores forem os blocos de fetchs, 
melhor será para o banco de dados, então devemos 
tentar utilizar arrays de inserts, updates e deletes 
(arrays de DML).

•	 RoundTrips: no relatório de performance do banco 
gerado pelo ADDM podem aparecer “ROUNDTRIPS” 
que significa que um determinado processo ou 
função deveria ser migrado da aplicação (Server) 
para dentro do banco de dados. Para gerar esta 
análise o banco de dados e o ADDM levam em 
consideração a quantidade de ações dentro de uma 

 
transação, a quantidade de blocos acessados e a origem 
dos comandos.

•	 Result_Cache: a partir do Oracle Database 11g 
R2 é possível criar um result_cache e a partir daí 
o próprio Oracle faz a gestão deste cache para 
identificar se o mesmo deve ou não ser mantido na 
memória. Segundo o palestrante, esta ação pode 
significar um ganho de até 10% na performance da 
aplicação.

•	 LOB´s: quando se tem um banco de dados onde 
há a necessidade de se trabalhar com campos 
LOB grandes é possível customizar o tamanho do 
buffer a fim de se identificar a configuração mais 
performática para a necessidade do banco de 
dados.

•	 SecureFile LOB: com este novo recurso presente no 
Oracle Database 11g o client do Oracle consegue 
acessar os dados de um LOB diretamente da tabela, 
sem que haja a necessidade de buffers internos.

As Melhores Práticas para DBAs no Mundo Real 
(Arup Nanda)

Esta também foi uma das palestras mais aguardadas 
do evento. Ficou claro que o Arup Nanda é um extremo 
conhecedor do “Mundo Oracle”, mas nem por isso ele 
se mostrou arrogante. Ao contrário, ele iniciou sua 
palestra dizendo que as melhores práticas dele podem 
não ser as melhores práticas de outro DBA, pois tudo 
depende, além de outros fatores, do contexto em que 
essas práticas estão inseridas. Disse ainda que todas 
as técnicas que ele iria comentar deveriam sempre 
ser analisadas, questionadas e detalhadas para poder 
concluir se encaixam dentro do contexto desejado.

No geral suas dicas foram bem interessantes, apesar 
de normalmente se aplicarem somente aos DBAs (óbvio, 
considerando que o propósito da palestra era este) e 
não aos desenvolvedores de aplicações como nós.

Kuassi Mensah (Dicas para se obter uma aplicação robusta)
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Arup Nanda (Melhores Práticas de um DBA) Palestrantes e Organizadores

Colabores Mega Sistemas (Henrique Ramos e 

Algumas citações interessantes:

•	 A cada atualização de patch, ele sugeriu a 
criação de um novo Oracle Home, aplicando o patch 
neste novo Oracle Home. Desta forma, o patch antigo 
ficaria intacto, caso houvesse a necessidade de 
reutilizá-lo;

•	 Outra sugestão foi iniciar o banco com o 
parâmetro audit_trail igual a db ou db_extended. 
Neste caso, quando fosse necessário utilizar a 
auditoria, bastaria habilitá-la somente onde desejar, 
como por exemplo, utilizando o comando: “Audit 
SELECT on MegaTeste”. Desta forma não é necessário 
parar e iniciar a instância novamente;

•	 Para evitar acidentes, como uma exclusão 
de arquivo indevida, nunca utilizar a extensão “.LOG” 
para os Redos, nestes casos a sugestão para a extensão 
seria “.RDO”,  “.REDO” ou algo semelhante;

O tempo para essa palestra foi curto, considerando 
a quantidade de informação a ser abordada, por isso 
infelizmente ele não conseguiu concluí-la, mas de qualquer 
forma a apresentação está disponível no site da GUOB.

Ao final do evento houve um sorteio de prêmios, entre 
eles diversos livros e um netbook.

O resultado final do evento foi bastante proveitoso 
porque foi possível conhecer inúmeros novos recursos 
presentes na versão do Oracle Database 11g e, com isso, 
termos capacidade para avaliar o que será utilizado e com 
isso pode agregar valor ao Mega Empresarial.

Maiores informações podem ser obtidas em:
http://www.oracle.com/us/products/database/exadata-database-machine/index.html
http://www.guob.com.br/index.php?page=guob-tech-day-2011

Reportagem escrita pelos colaboradores 
Henrique Ramos e Rogério Vieira
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Nova Sede
O dia 13 de junho de 2011 tornou-se um divisor de águas 
na história da Mega Sistemas Corporativos, que marcou 
a inauguração da nova sede da empresa, trazendo uma 
belíssima estrutura que beneficiará toda equipe de 
colaboradores e possibilitará otimizar ainda mais seus  
produtos e serviços.

Foi no dia 13 de Junho que todos os colaboradores 
puderem conferir a nova estrutura da empresa e foram 
recebidos com um café da manhã especial no 
estacionamento da empresa. 

Após o café, os sócios fundadores Walmir Scaravelli e 
Paulo Bittencourt discursaram sobre o novo momento 
que a empresa vivencia com essa conquista: além de uma 
nova estrutura, mais ampla e moderna, significava um 
novo patamar para a Mega em sua trajetória de sucessos. 
Para os fundadores da empresa, não seria possível 
conquistar resultados tão expressivos sem o empenho e 
dedicação de seus colaboradores. “É uma grande alegria 
testemunhar o crescimento que a Mega conquistou nesses 
25 anos e uma realização ainda maior poder proporcionar 
mais conforto para nossos colaboradores, que são peças 
fundamentais para chegarmos aos resultados registrados 
a cada ano. Por esse motivo fazemos questão de dividir 
esse momento com cada um deles e agradecê-los por mais 
essa conquista”, comentam os fundadores emocionados 
ao relembrar como tudo começou, com apenas os dois 
sócios numa pequena casa...

Também antes de ser liberada a entrada para conhecer o 
interior da empresa, foi realizada a primeira ginástica 
laboral no novo prédio, quando todos acompanharam 
juntos a equipe da Ativi Laboral, responsável pelo 
Programa Viva Bem na empresa. A movimentação foi 
ótima para aquecer à todos e espantar um dia de frio e 
muito vento.

Após os exercícios, todos foram convidados a presenciar 
o corte da faixa da inauguração oficial da nova 
sede da Mega Sistemas Corporativos! Foi então que 
os colaboradores puderem subir para o piso principal e 
matar a curiosidade de conhecer a nova Mega. Primeiro 
veio a recepção com seu belíssimo jardim, e ao subir as 
escadas uma grande surpresa tomou conta de todos, que 
aos poucos foram identificando suas mesas de trabalho. 
Para quem já acompanha a história da emprea há algum 
tempo, sabe o significado que essa conqusita significa e 



quantas emoções representa. Apesar de agora mais distantes 
do centro da cidade, o orgulho de trabalhar em uma empresa 
que privilegia o conforto de seus colaboradores e com uma 
estrutura para crescer ainda mais superou as expectativas.

O empreendimento teve um investimento de R$ 1,5 milhões e 
contou com uma equipe interna especialmente nomeada para 
o projeto: Rodolfo Nascimento (Gerente de Marketing) , Marco 
Mendes (Coordenador de InfraEstrutura), Madalena Bittencourt 
(Gerente de Controladoria) , Mariana Almeida (Gerente de 
Recursos Humanos) e Gislene Scaravelli (Assessora de Eventos e 
Responsabilidade Social). Segundo Rodolfo Nascimento, gestor 
do projeto, a nova localização atende todas as necessidades de 
crescimento para os próximos anos. “A implantação da nova 
estrutura incentiva a integração entre as áreas da empresa, 
maior agilidade na comunicação interna e transparência total 
entre os ambientes promovendo uma sinergia maior em nosso 
dia a dia”. 

O primeiro dia foi um dia de descobertas, novas mesas, nova 
disposição de lugares, novo local de almoço, nova paisagem, 
novo ambiente de trabalho. Ao chegar em cada mesa que foi 
cuidadosamente identificada com o nome de cada membro da 
família Mega, cada colaborador ganhou um bombom e uma 
mensagem de boas vindas ao novo local. 

Todos aproveitaram para explorar o novo local de trabalho, 
alguns sairam tirar fotos para mostrar aos familiares, outro 
foram conhecer onde os colegas estavam instalados, e apesar de 
toda correria e dificuldades enfrentada pelos responsáveis pelo 
projeto da nova sede e mudança, tudo ocorreu perfeitamente 
bem e dentro do prazo, o que gerou muitos elogios à edicação e 
envolvimento dos profissionais responsáveis pelo projeto.

DESTAQUE
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O Projeto...

Adeus velha Mega...



DESTAQUE

26 anos de Mega
E com a mudança de sede, muitas comemorações 
marcaram o mês de Julho, quando a empresa realizou 
mais uma edição do Encontro de Canais, completou 
26 anos de sucesso e comemorou a conquista pelo 
segundo ano consecutivo de sua classificação entre as 
melhores empresas para se trabalhar no país!

11

Como já é tradição em julho, todos os colaboradores 
esperam a festa de aniversário da Mega Sistemas 
Corporativos com bastante expectativa. Imaginem então 
em um ano com tantas conquistas!
A inauguração da nova sede da empresa foi seguida 
por uma série de festas e comemorações, a começar 
pelo Encontro de Canais, que reuniu nas instalações da 
empresa os principais executivos dos canais que fazem 
parte da rede Mega. Para fechar com chave de ouro 
o evento, a companhia realizou no dia 21 de Julho a 
festa em comemoração aos 26 anos de Mega, reunindo 
colaboradores e parceiros para uma noite de muita 
alegria e descontração.
O local escolhido para o evento foi o Santo Antonio 
Botequim, que contou com a animação da Banda Pitú e 
os Scotchs para tornar a noite memorável!
Além disso, os convidados puderam se divertir com 
acessórios que foram distribuídos durante a festa para 
registrar o momento com fotos divertidas e diferentes.

Parabéns à toda equipe Mega pelos 26 anos de sucesso!
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 Em 2010  Mega Sistemas Corporativos se inscreveu 
pela primeira vez para participar do ranking das Melhores 
Empresas para Trabalhar no país. Sabendo da dificuldade em 
conseguir a aprovação em sua primeira tentativa, a conquista 
da classificação foi um grande presente para a comemoração 
de 25 anos da empresa. 
 Eis que em 2011 o feto se repete. Figurar novamente 
entre as empresas do GPTW pelo segundo ano consecutivo 
afirma mais uma vez a responsabilidade da empresa junto aos 
seus colaboradores. “Essa conquista é uma prova de nosso 
compromisso com os principais responsáveis pelo sucesso de 
nossa companhia: os colaboradores. Por isso, uma de nossas 
prioridades é sempre manter um ambiente de trabalho 
agradável para todos, pois acreditamos que o bem-estar 
coletivo é uma importante ferramenta de gestão que gera 
benefícios em cadeia para os profissionais e para a empresa”, 
afirmam os diretores da companhia.

 A premiação 
 Desde 1991 o Instituto Great Place to Work avalia 
as Melhores Empresas para se Trabalhar em mais de 46 
países. O Brasil foi o primeiro país no qual o GPTW criou 
uma pesquisa segmentada para o setor de tecnologia. Em 

sua sexta edição, este ano o número de inscritos no setor 
de TI e Telecom alcançou a marca de 206 empresas, sendo 
que apenas 95 foram classificadas no ranking das melhores, 
levando em consideração critérios como índices de clima 
organizacional, menores índices de rotatividade, maior 
atração de talentos, crescentes níveis de satisfação de clientes 
e, conseqüentemente, melhores resultados financeiros. 
 Para chegar ao resultado, o GPTW avaliou os dados 
recebidos no ato da inscrição das empresas, os questionários 
respondidos pelos colaboradores e o Culture Audit, que 
lista as práticas e políticas da companhia. Em 2011 esses 
critérios tornaram-se mais rigorosos com a elevação a nota 
técnica mínima para aprovação, mas as empresas listadas 
mantiveram as médias acima dos níveis de crescimento 
internacionais, o que significa que a Mega multiplicou ainda 
mais sua classificação positiva no ranking. 
 Por isso, aqueles que já atuam na companhia há 
anos sentem-se honrados por participar dessa conquista tão 
significativa, enquanto os que entram agora para o quadro 
de colaboradores têm a segurança de iniciar sua carreira 
em uma empresa comprometida com o bem estar de seus 
colaboradores.
 Seja bem-vindo ao Mundo Mega!

DESTAQUE
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Entre as Melhores!
Completar 26 anos de sucesso no mercado já é razão suficiente para grandes comemorações. Mas para a Mega Sistemas 
essa data ganhou um tempero ainda mais especial: pelo segundo ano consecutivo a companhia foi eleita uma das Melhores 
Empresas para Trabalhar em TI & Telecom, segundo o ranking divulgado pelo Great Place to Work (GPTW) no dia 20 de Julho 
e publicado pela Computerworld. 



Banda Evergray se apresenta em Sorocaba

SHOW

O pequeno público que 
compareceu ao Plaza Hall em 31 
de Julho teve diante de seus olhos 
a prova de que não é preciso uma 
casa cheia para se ter um grande 
espetáculo. Mesmo com o atraso de 
quase 2 horas e meia para a abertura 
da casa, a galera não desanimou, pois 
sabiam que aquela oportunidade de 
ver uma grande banda tão de perto 
seria única.

Às 20hs, três bandas deram início 
a uma derradeira chuva de metal. 
Perc3ption, Magna Domini, e a 
excelente Pervencer (e digo excelente 
mesmo, pois a qualidade sonora 
do grupo e as habilidades técnicas 
de cada integrante impressionaram 
quem ainda não os conhecia - 
como eu, por exemplo) mais que 
aqueceram a platéia, composta por 
aproximadamente 100 pessoas.

E por volta das 22h15min, os 
suecos do Evergrey subiram ao palco, 
e a partir dali, despejaram por quase 
duas horas muita fúria, solos, riffs 
de guitarra, interpretações intensas, 

e muito, mas muito peso! Foram 16 
canções arrasadoras passando por 
quase todos os álbuns da discografia 
da banda.

O grupo era bastante 
comunicativo e esbanjava simpatia. 
Englund e Jidell acenavam para o 
público a todo o momento (inclusive 
pra mim, que era um dos poucos que 
ficaram nos camarotes do Plaza Hall). 
O vocalista, aliás, além de se destacar 
como um grande frontman, também 
se destacou dando belas goladas em 
sua garrafa de Jack Daniel’s.

E se é pra falar em destaques... 
Bem, é impossível não destacar 
cada um dos cinco integrantes. A 
voz de Tom Englund é única. Rikard 
Zander criava em seus teclados uma 
atmosfera muito sombria. Johan 
Niemann desenhava bases de baixo 
muito consistentes. A bateria de 
Hannes Van Dahl distribuiu pancadas 
certeiras e arranjos pesadíssimos. 
E as seis cordas de Marcus Jidell 
mantiveram a personalidade da 
banda nas guitarras.

E quando o final do show se 
aproximava, veio aos fãs o maior 
presente da noite: Englund anunciou 
que a banda ficaria na casa após o 
show para bater um papo com a 
galera!

Sendo assim, o quinteto de 
Gotemburgo finalizou a apresentação 
tocando a clássica “A Touch Of 
Blessing”, dando fim a um espetáculo 
memorável. E os que ficaram por lá 
tiveram a chance de ganhar palhetas, 
baquetas, tirar fotos e beber um 
uísque com a banda. Pra mim, foi 
realmente emocionante (quase virei 
groupie) quando Tom Englund me 
apontou com o dedo e me disse: “hey, 
I see you upstairs.. you’re excited and 
i liked! I hope you enjoyed!”.

Um grande show, seguido da 
oportunidade de ficar frente a 
frente com os caras, fizeram com 
que os poucos fãs presentes não se 
arrependessem, e justificou com folga 
cada centavo pago pelo ingresso.

O grupo veio ao Brasil para divulgar seu último trabalho e beber muitas caipirinhas! A turnê “Glorious Collision Brazilian 
Tour” passou por Porto Alegre, São Paulo, Sorocaba, Curitiba e Rio de Janeiro, entre o final de julho e o começo de agos-
to. O colaborador Marcello Santos conferiu e conta os detalhes para a Revita Integração!
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Set List da apresentação: 
Leave it Behind Us
Monday Morning Apocalypse
As I Lie Here Bleeding
The Masterplan
Rulers of The Mind
Mark Of The Triangle
Wrong
Blinded
Solitude Within
Nosferatu
I’m Sorry
Frozen
Bis:
When The Walls Go Down
Recreation Day
Broken Wings
A Touch Of Blessing
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SHOW

Formada em 1996, o quinteto 
de Gotemburgo (Suécia) é 
considerada uma das grandes 
potências da cena heavy metal 
européia. Desde o seu primeiro 
lançamento, o álbum “The 
Dark Discovery“ em 1998, a 
banda vem edificando uma 
invejável reputação, graças 
à diversidade trazida em seu 
som, aliada à grande voz de 
Tom Englund e à técnica musical 
de seus integrantes. Suas 
músicas mesclam elementos 
progressivos e góticos ao heavy 
metal tradicional, resultando 
num trabalho cheio de peso, 
lindas melodias e grandes 
interpretações. As letras 
abordam temas obscuros, 
como religião, morte, abusos, 
medos e dor.
Em 2001, a banda ganhou 
grande notoriedade fora da 
Suécia após o lançamento 
do álbum “In Search Of 
Truth”. Mais tarde, em 2004, 
o quinteto se consolidou no 
mercado mundial com “The 

Inner Circle”, disco que possui 
o maior número de vendas da 
banda.
O Evergrey já lançou 8 álbuns 
de estúdio, além de um DVD 
ao vivo. O último trabalho, 
denominado “Glorious 
Collision” (2011), recebeu 
críticas positivas e um grande 
apoio dos fãs. Seu primeiro 
single, “Wrong”, recebeu 
certificado de disco de ouro na 
Suécia ao ultrapassar 12.000 
cópias vendidas.
Em sua formação atual, o 
Evergrey conta com Tom 
Englund (vocais e guitarra), 
Marcus Jidell (guitarra), Johan 
Niemann (baixo), Rikard Zander 
(teclados) e Hannes Van Dahl 
(bateria).
Esta é a terceira vez que a 
banda se apresenta no Brasil. A 
primeira vez foi em 2005, após 
o lançamento de seu CD e DVD 
ao vivo “A Night To Remember”. 
Em 2009, a banda voltou, 
promovendo o álbum “Torn”.

DISCOGRAFIA

The Dark Discovery (1998)

Solitude, Dominance, Tragedy (1999)

In Search of Truth (2001)

Recreation Day (2003)

The Inner Circle (2004)

A Night to Remember (CD e DVD) (2005)

Monday Morning Apocalypse (2006)

Torn (2008)

Glorious Collision (2011) 

SOBRE A BANDA

Matéria de Marcello Santos, 
colaborador da célula Projetos 

Especiais e Correspondente 
Musical nas horas vagas!



Riveira de São Lourenço
Conhecida como “Campos Jordão na praia”, o lugar atrai muitos turistas que buscam exclusividade e 
glamour. Se ainda nao conheceu, é uma ótima opção para quem busca um local para se encantar e 
descansar!
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Localizada a pouco mais de 100km da capital paulista  
e pertencente a cidade de Bertioga, Riviera de São Lourenço 
é um centro de glamour e ostentação. Nos meios sociais 
paulistanos é conhecida como “Campos do Jordão na praia”. 

E não é por menos. Com mansões impressionantes, 
casas de alto padrão e prédios com quadras de tênis, piscinas, 
Riviera atrai famílias e grupos de jovens de São Paulo e interior, 
que buscam um lugar tranqüilo para passear e descansar com 
segurança.

Com uma área que abrange cerca de 9 milhões de 
metros quadrados, a Riviera de São Lourenço é um exemplo de 
desenvolvimento sustentável, já que mais de 80% de sua área 
verde continua preservada de ocupação.

Possui poucas pousadas e hotéis, muita agitação nos 
feriados e no fim do ano e quase ninguém nos outros fins de 
semana. Para se hospedar por ali, muita gente prefere alugar 
as enormes casas e levar a família toda. 

A natureza exuberante do local está escondida entre os 
prédios, e o grande atrativo do lugar é mesmo a segurança e o 
status social que ele garante aos seus freqüentadores. 

Pouco mais de 3 mil pessoas residem na Riviera, porém 
esse número aumenta para 10 mil nos finais de semana, e 

chega a 45 mil nos feriados e férias, o que mostra que um 
grande número de pessoas possui algum imóvel para veraneio 
na região.

A praia possui algumas pousadas e hotéis, mas a 
maioria das pessoas que a freqüentam optam por alugar uma 
de suas mansões de casa ou apartamento e reúnem a família 
toda.

Hoje a Riviera tem cerca de 50% de sua área ocupada: 
são mais de 2000 casas construídas e habitadas, 330 casas em 
construção, 120 edifícios entre seis e dez pavimentos habitados 
e em construção, um segmento do Riviera Shopping Center 
em funcionamento com 50 lojas, escolas, consultórios médico 
e dentário, uma completa infra-estrutura de saneamento 
básico, além da Sociedade Amigos da Riviera de São Lourenço, 
entidade sem fins lucrativos que, com mais de 300 funcionários, 
representa a maior empresa do município de Bertioga. Quem 
conheceu a Riviera no início dos anos 80 se admira com seu 
desenvolvimento, e reconhece neste empreendimento um 
patrimônio para todo o Brasil.
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Praia
A praia é uma só, porém é dividida e tem dois nomes. 

O canto direito é conhecido como Itaguá, e fica próximo à 
praia central de Bertioga. Por lá existe um bairro, onde existe 
acomodações com preços mais acessíveis, mas vale lembrar 
que já é fora do condomínio. Do meio ao lado esquerdo da 
praia, ela recebe o nome de São Lourenço, onde está o 
condomínio, os prédios e o shopping, e tambem o lugar mais 
luxuoso. 

Um atrativo do local é a cor da areia que e bem clara e 
fina, se diferenciando de muitas praias do litoral de Sao Paulo. 
Ja a característica geográfica da praia é bem parecida com a da 
baixada santista. 

Atração

Como atração turística, a Riviera oferece seus mais de 
2 km de extensão de praia e um mar limpo, quiosques, um 
shopping com diversas opções de restaurantes, pizzarias, lojas 
que vendem marcas de grife, boliche e uma casa noturna. É por 
isso que a Riviera faz sucesso tanto com turistas que buscam 
tranqüilidade quanto com aqueles que buscam agitação e 
diversão.

Durante os feriados prolongados e temporadas de 
verão a Riviera se transforma num palco para eventos culturais 
e sociais. Os espaços são abertos para apresentações artísticas, 
o shopping de Riviera ferve e os restaurantes, em sua grande 
maioria caríssimos, ficam lotados. 

Na época do carnaval um trio-elétrico agita a galera  que 
vem de fora, na grande maioria do interior de São Paulo. Mas 
o ano todo, a noite da Riviera também tem opcoes de balada. 
Como a casa noturna “Los Gringos” que lota dependendo do 
feriado. No local, o som é embalado por bandas como “Chiclete 
com Banana” e a galera faz a festa. 

Hipismo
Aos amantes do esporte hípico, em Bertioga, na Riviera 

de São Lourenço , está localizada a única Sociedade Hípica 
do Litoral Paulista, atende cerca de 40 animais e em suas 
instalações são ministradas aulas de equitação e eqüoterapia.

Em contato com o melhor que a natureza pode 
proporcionar os cavaleiros tem trilhado por caminhos onde 
se encontra com bicho preguiça, tamandua, macacos, entre 
outros animais da Mata Atlântica.

A equipe da sociedade já conquistou vários títulos 
nacionais e estaduais nos últimos anos. 

Passeios com quadriciclos
Embrenhar-se na mata e viver uma aventura 

inesquecível. Conheça de perto o verde e muitas belezas 
naturais “ tudo isso dentro da Riviera”, no passeio com 
Quadriciclos, que são monitorados por guias, com todo 
equipamento necessário para sua segurança e total conforto. 
A equipe oferece máquinas para todas as idades. Forme seu 
grupo. 

DESTINOS



Canal Aberto
A Área de Projetos da Mega Matriz deu início em Junho à um novo projeto para melhorar a troca de informação entre as 
equipes. A iniciativa deverá proporcionar maior organização e integração da área no desenvolvimento dos projetos.
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A partir do mês de Junho a Área de Projetos Mega deu início à um novo projeto, realizado em parceria com a área de 
Comunicação: o Informativo Canal Aberto. A iniciativa tem como objetivo informar todos da empresa sobre os projetos em 
execução pelas equipes, facilitando o fluxo de informações rotineiras entre as áreas que prestam serviços entre si.

O primeiro informativo foi enviado no dia 06 de Junho com o conteúdo dos projetos, prazos e equipe responsável por 
cada um deles. A ideia é que para os próximos comunicados a Área aproveite a ferramenta a seu favor, divulgando também 
acontecimentos do período e novidaddes. Além da própria Equipe de Projetos essa iniciativa pode ser utilizada em qualquer 
outra área da empresa, que poderá contar com o apoio da área de comunicação para o layout, programação e envio.

NOVIDADE
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Festa Julina
 Em sua quarta edição, o evento foi promovido 
em parceria com o Clube de Campo de Itu e teve toda 
a renda arrecadada com a barraca do Mega Cidadão 
revertida para as crianças da Creche Escola Guia da 
Luz. Confira!

 A Mega Sistemas Corporativos participou 
no dia 02 de Julho da IV Festa Julina Mega Cidadão, 
realizada no Clube de Campo de Itu. O objetivo deste 
ano é arrecadar donativos que serão destinados 
à Creche Escola Guia da Luz, que atende crianças 
carentes da região, através da barraca da Pescaria, pela 
qual o Mega Cidadão ficou responsável na festa.
 O evento contou com diversas atrações 
tradicionais das festas de São João, como a presença 
da dupla sertaneja Rodrigo e Tiago, além de comidas 
típicas e muita animação. A entrada, também solidária, 
era de 1 kg de alimento por participante. 

SOLIDARIEDADE



Arraiá Equipe Mega RJ

COMEMORAÇÕES

 A equipe Mega Rio de Janeiro resolveu aproveitar a 
época de festa junina e tematizar a festa de aniversário que 
fizeram para os quatro aniversariantes do mês de Junho: 
Marcos Ribeiro, Rafael Gomes, João Carlos e Flávia Neves.
 O local escolhido foi o próprio escritório, mas nem 
por isso ficou menos animado. A festa contou com uma super 
decoração com direito a bandeirolas, balão, chapéu de caipira, 
gravatas engraçadas e muitos docinhos e salgados típicos.
 Surpresa para os aniversariantes, todos ficaram 
muito felizes com a comemoração super animada de todos 
os 10 colaboradores que fazem parte da equipe Mega Rio. 
Estava tudo preparado numa sala reservada e  a surpresa só 
foi revelada ao final do dia.
 O colaborador mais animado era o coordenador, 
Rafael Gomes que alegrava a comemoração fazem caras e 
poses engraçadas para descontrair o pessoal.

No mês de junho a equipe Mega RJ resolveu surpreender os 
aniversariantes do mês, fazendo uma festinha estilo junina  
para comemorar. Confira as fotos e animação da equipe!
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COMEMORAÇÕES
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Festa Julina Equipe RH

 A Equipe de Atendimento RH resolveu reunir a 
trupoe para fazer uma Festa Julina. E para botar o arraiá para 
verfer, os colaboradores Fernanda Rodrigues, Bruno Diogo e 
Regina Ming organizaram os comes e bebes e até mesmo uma 
fogueira improvisada, que aqueceu amigos e familiares no dia 
16 de Julho. “Assamos batata doce na fogueira, tinha quentão, 
vinho quente, pipoca, cachorro quente, milho cozido, tortas e 
muito Amendoim”, conta Fernanda. O momento foi especial 
para descontrair e comemorar a união da equipe. O grupo  
também aproveitou para matar a saudade da colaboradora 
Regina que está de licença maternidade e mimando muito 
a pequena Marilia, filha da colaboradora, que também 
participou da festa com um vestido xadrez que encantou à 
todos. Confira os cliques!

 

No dia 16 de Julho a Equipe de Atendimento RH decidiu 
juntar o grupo e seus familiares para um divertido arraiá.  
O resultado foi muita comida gostosa e muitas risada!



Reunião Equipe Projetos Matriz

COMEMORAÇÕES
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 A equipe Projetos Matriz realizou em Julho uma 
reunião para apresentar à todos as novas funcionalidades 
do Mega Empresarial, melhorias da versão 4.0, Mega 
Auditoria, Gestor Financeiro, o novo padrão de relatórios 
e  o Mega Dashboard. Além disso, aproveitaram a 
oportunidade para alinhar com os coordenadores 
o andamento dos projetos e o feedback das tarefas 
desenvolvidas.
 O momento foi importante para integrar mais 
uma vez a equipe, que passa a maior tempo em cliente 
realizando as implantações em campo. Para aproveitar esse 
clima de reunião, todos foram almoçar na Churrascaria Bife 
de Tira para comemorar o sucesso da equipe e aproveitar 
para botar a conversa em dia.
 Chegando lá as colaboradoras Denise Sousa e 
Gisele Paiva tiveram a surpresa de encontrar o Mateus 
da dupla Jorge e Mateus, e não deixaram passar a 
oportunidade de tirar uma foto com o cantor. 
 Confira os cliques!

Aproveitando que a equipe toda esteve presente 
na sede da Mega para a reunião periódica, os 
colaboradores da Equipe Projetos Matriz resolveram 
promover um almoço de confraternização e colocar a 
conversa em dia. Confira os cliques!

Momento Tiete



Projeto Anjo da Guarda

NOVO PROJETO

 Em Junho de 2010 o Projeto Anjo da Guarda teve 
início através da iniciativa da coordenadora de Atendimento 
RH, Fernanda Rodrigues. “O objetivo é garantir agilidade 
no aprendizado e segurança ao novo colaborador”, explica 
Fernanda. O projeto envolve sempre um colaborador já 
experiente e ambientado na área (Anjo da Guarda) e o novo 
colaborador (Protegido). O anjo guardião deverá garantir a 
capacitação deste novo profissional durante 30 dias, período 
em que todo o acesso a departamentos da empresa, dúvidas, 
apresentações e situações rotineiras sejam esclarecida 
através do anjo.
 Inicialmente o novo colaborador recebe as “Boas 
Vindas” do coordenador da célula, que apresenta a equipe 
e o projeto “Anjo da Guarda”, inlcuindo o cronograma de 
capacitação e o projeto “Feedback Iniciantes”. No mesmo dia 
em que entra na empresa, todos da área recebem um e-mail 
informando o início de mais um colaborador, com a foto do 
novo protegido e do protetor.
 Após um mês sendo acompanhado pelo Anjo 
da Guarda é realizada uma reunião para o momento da 
“libertação”. Nesse momento a tarefa do Protegido será 
responder a três perguntas sobre o Sistema e/ou sobre a 
Mega, sem a ajuda de ninguém. E caso ele responda errado 
as três perguntas, como castigo deverá pagar um mico.
 Após dois testes do projeto utilizadas como 
Projeto Piloto, a iniciativa foi adotada por toda área de 
Atendimento da empresa. “Por ser um projeto integrador 
o projeto pode ser inserido para todas às areas. Porém na 
equipe de atendimento, em que tudo começou, já virou 
rotina. Todos os novos entrantes na área passam por esse 
processo”, complementa Fernanda. “Certamente o momento 
mais esperado é o da libertação, em que todos participam 
da integração e têm a oportunidade de conhecer o novo 
colaborador. O clima é sempre muito divertido e conta com 
todos da área de atendimento”.
 Confira alguns cliques do Projeto Piloto, o informativo 
oficial e o momento da libertação...

O projeto Anjo da Guarda está fazendo sucesso na área de 
Atendimento, tendo como principais objetivos a integração do 
novo colaborador e a facilitação de seu aprendizado. Confira mais 
sobre o que é o projeto e quem já participou.
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Modelo do Informativo

Dia da Libertação

Projeto Piloto



CLIQUES DO MÊS

Incêndio da Semana
A equipe da Mega Construção tem como hábito depositar no “cofrinho” da equipe moedas que posteriormente 
são revertidas em um happy hour para o grupo. Mas recentemente eles decidiram inovar e ainda atribuir 
uma nova função ao tradicional cofrinho, que agora ganhou o formto de um hidrante! Além de guardar 
as economias da equipe, o objeto é utilizado para identificar o colaborador que está resolvendo o pior 
problema da semana, que acaba ganhando o hidrante como companhia em sua mesa...
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Flagrou um clique de seu colega ou sua equipe esse mês? Mande para a Revista Integração!
comunicacao@mega.com.br

Treinamento Mega Logística

No dia 6 de Junho o Gerente de 
Negócios do Canal J3, Jovanir 
Carmo, realizou um treinamento 
para a equipe das áreas de 
Marketing e Comercial sobre a 
solução Mega Logística. 



DICAS CULTURAIS

DVD:  The Soundtrackers
Indicação Alair Brito

“Consegui um DVD de um grupo que só toca trilhas sonoras de filmes. O nome do 
grupo é “The Soundtrackers” e é um grupo nacional. A qualidade de som do grupo 
é muito boa, daquelas que se você fechar os olhos vai imaginar que está ouvindo a 
música original. Vale a pena conferir o DVD e, se puder, curtir o show ao vivo”, indica 
Alair Brito. Você pode conferir a agenda de shows do grupo através do site:  
www.soundtrackers.com.br

LIVRO: A CILADA  
Indicação Gislaine Hashimoto

Haley McWaid tem 17 anos. É aluna exemplar, disciplinada, ama esportes e 
sonha entrar para uma boa faculdade. Por isso, quando certa noite ela não 

volta para casa e três meses transcorrem sem que se tenha nenhuma notícia 
dela, todos na cidade começam a imaginar o pior.  O assistente social Dan 

Mercer recebe um estranho telefonema de uma adolescente e vai a seu 
encontro. Ao chegar ao local, ele é surpreendido pela equipe de um progra-
ma de televisão, que o exibe em rede nacional como pedófilo...” Esse é só o 
começo de várias tramas que se formam ao longo da história.  Cilada fala de 
culpa, luto e perdão em uma trama repleta de reviravoltas surpreendentes. 

Nada é o que parece e tudo pode ser desfeito até a última página. 

Mande sua sugestão de filmes, livros ou músicas para a Revista Interação: comunicacao@mega.com.br
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FILME: Karatê Kid
Indicação da Revista Integração

Em Karate Kid Dre Parker (Jaden Smith) é um garoto de 12 anos que poderia 
ser o mais popular de Detroit, mas a carreira de sua mãe acaba os levando 
para a China. Imediatamente, Dre se apaixona pela sua colega de classe Mei 
Yin, mas as diferenças culturais tornam essa amizade impossível. Pior ainda, 
os sentimentos de Dre fazem com que o brigão da sala e prodígio do kung 
fu Cheng torne-se seu inimigo. Sem amigos numa nova cidade, Dre não tem 
a quem recorrer exceto o zelador do seu prédio Mr. Han (Jackie Chan), que 
é secretamente um mestre do kung fu. À medida que Han ensina Dre que o 
kung fu é muito mais que socos e habilidade, mas sim maturidade e calma, Dre 
percebe que encarar os brigões da turma será a aventura de uma vida.



BOM SABOR

Pirilampus Bar
Indicação da Juliana Veiga

 Pirilampus é um bar que possui pista de boliche e muitas outras 
atrações como sinuca, fliperama, arco e flecha e muito rock n’ roll.  

Para mais informações acesse: www.pirilampusbar.com.br  
ou entre em contato através do telefone (15) 3211-8353.  
O bar fica na Avenida Comendador Pereira Inácio, 1801  , 

na cidade de Sorocaba. 

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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Padovanella
Indicação da colaboradora Viviam Alves

“É muito bom, bem aconchegante, principalmente no friozinho. A 
especialidade é massa”, define Viviam sobre o restaurante Padovanella.   
A casa oferece um ambiente agradável e pratos típicos da culinária 
italiana: as tradicionais massas, com várias opções de molhos e também 
pizzas. O restaurante fica localizado em Sorocaba, na Rua Ângelo Vial, 526,  
Jd Refúgio. Tel: (15) 3222-3435.



MURAL RH
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Flávia das Neves
Assistente de Marketing

Alexsandra Macedo
Copeira

Fernanda Jevulski
Assistente de Projetos

Juliana Veiga
Gerenciamento de Contas

Willian Rodrigues
Desenvolvedor

Novos Colaboradores

Daniela Antonio
Recepcionista

Letícia Oliveira 
Consultora de Implantação

Douglas de Souza
Consultor de Implantação

Rafael da Silva
Consultor de Implantação

Cristiane da Cunha
Consultora de Implantação

Alex de Lara
Consultor de Implantação

Elaine Alves 
Consultora de Negócios

Tatiane Mazo
Analista Administrativo
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Sophia, filha da colaboradora Francine 
Alves, nasceu no dia 15 de Junho com 3.505 
kg e 48,5 cm. 

Os meses de junho e julho foram especiais para muitas famílias. Elas foram presenteadas com 
pequenos anjos que trouxeram muito alegria à vida e todos! A Mega deseja muita saúde, amor e 
um futuro brilhante para os bebês e seus familiares!

Pietro, filho do colaborador Marco Aurélio 
Pedroso, nasceu no dia 07 de Julho com 
3.475 kg e 50 cm.

Isabela, filha do colaborador Robson 
Toqueiro, nasceu no dia 2 de Julho com 
3.620 kg e 50 cm.

Manuela, filha do colaborador Marcelo 
Arruda, nasceu no dia 25 de Julho com 2.925 
kg e 46,5 cm.

Nascimentos



Mudança de Função

Igor Luis Simoni (Projetos)

Passa a atuar como:
Analista de Suporte - Help Desk

Maria Rosa Buzzo Meza  (Gestão Financeira de Serviços)

Passa a atuar como:
Analista Administrativo - Controladoria

Ronaldo Amor Espin (Atendimento Tributos)

Passa a atuar como:
Consultor de Implantação - Projetos

MURAL RH
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Desenvolvimento

William Salinas

Beatriz Moretti

Willian Parige

Alexandre Pinto

Leandro Ca;ador

Michael Lima

Claudinei Dias
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ANIVERSÁRIOS DO MÊS | Julho

Turma do Ônibus - Sorocaba - Niver Carol
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PRÓXIMOS ANIVERSÁRIOS | Julho

01
Francine
Amaral

02
Leandro
Caçador

04
Cynthia
Santesi

05
Patrícia
Boton

08
Beatriz
Moretti

10
José
Carlos

11
Carlos
Rosa

12
Willian
Salinas

11
André
Scaraveli

12
Claudinei
Dias

14
Carlos
Sales

16
Alexandre
Pinto

18
Julien
Baldini

18
Bernardo
Oliveira

19
Adil
Munir

19
Madalena
Moraes

19
Willian
Parige

19
Luciana
Vieira

25
Mayara
Ramos

25
Michael
de Lima

28
Edinaldo
de Oliveira

29
Ana Beatriz
Bittencourt

29
Gustavo 
Annunciato

30
Ronaldo
Espin

31
Iracy
da Silva

03
Cristiane
Cunha

25
Elaine 
Alves
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PRÓXIMOS ANIVERSÁRIOS | Agosto

03
Daniela 
Oliveira

04
Juliana
Boufleur

05
Karina
Mangiavacchi

05
Ariane
Souza

09
Fernando 
Vieira

09
Rosieli
Juvenal

14
Adriano
Botelho

14
Letícia
Oliveira

14
Eduardo
Augusto

16
Henrique
Ramos

16
Thomaz
Neto

17
Paulo
Augusto

18
Valéria
Aleixo

20
Luciano 
Araújo

21
Marcelo 
da Silva

21
Marcos
Malagola

23
Ricardo
Correia

25
Julio
Portilho

25
Cintia do
Amaral

26
Caio
Clasen

26
Tiago
da Silva

28
Bruno
Boff

29
Rodrigo 
Antunes

04
Antonio
Pavani

25
Denilson
Rogozinski

31
Iasmin
da Silva



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


