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Nessa edição, come-

moramos o aniversário 

de 33 anos da Translovato 

e queremos compartilhar 

essa passagem com todos 

os nossos profissionais, 

clientes e fornecedores, 

os quais foram funda-

mentais para solidificar-

mos a marca Translovato 

no mercado brasileiro.

Literalmente, podemos afirmar que temos muitos 

quilômetros de experiências nessa longa trajetória. 

Muitos foram os desafios por nós enfrentados, porém, 

com muito trabalho e dedicação, qualificação constante 

dos nossos serviços e, principalmente, o comprometimen-

to de nossas equipes de trabalho, foi possível transformar 

um pequeno negócio na área de transportes, aberto em André Momoli - Diretor Administrativo e Financeiro

meados de 1979, em uma empresa de referência e 

excelência no transporte de carga fracionada no Brasil.

Uma grande empresa não é construída da noite para o 

dia, a confiança de clientes não se conquista com uma ou 

outra operação bem sucedida, os profissionais não 

acreditam na empresa de uma hora para outra. Tanto a 

construção, como a confiança e a crença, são adquiridas 

por anos de experiência, vivenciando-se momentos bons e 

também momentos não tão felizes, mas que são funda-

mentais para a construção dos alicerces firmes de uma 

grande empresa.

Já passadas todas as fases, fomos crianças e adoles-

centes como empresa, mas com 33 anos de vida podemos 

afirmar que estamos maduros e preparados para um 

mercado altamente competitivo e exigente por serviços 

qualificados. Agradecemos a todos pela confiança em nós 

depositada em todos esses anos.

ENTREVISTA

03

ERGONOMIA NO AMBIENTE DE TRABALHO

Informativo Translovato:  O que podemos entender 

como ergonomia?

Beatris: Podemos entender ergonomia como um 

conjunto de conhecimentos científicos sobre o homem no 

seu trabalho, na perspectiva de melhor adaptar o seu 

trabalho, proporcionar o máximo de conforto, segurança e 

eficiência, evitando e/ou prevenindo, desta forma, danos à 

saúde do trabalhador. Utilizam-se conhecimentos 

multidisciplinares para suprir diversas abordagens que 

compõem o ser humano, como por exemplo, na área da 

fisiologia, antropometria, biomecânicos e psicológicos, a 

fim de melhorar o seu ambiente de trabalho e prevenir o 

aparecimento de lesões ocupacionais. No trabalho de 

ergonomia, atendemos a Norma Regulamentadora n° 17.

Informativo Translovato:  Qual a importância da 

ergonomia no ambiente de trabalho?

Beatris: A ergonomia contribui muito na concepção 

e na transformação dos ambientes do trabalho, melhoran-

do para os funcionários as condições de execução do 

trabalho e, consequentemente, ocorre prevenção de 

lesões ocupacionais e aumento da produtividade, dentre 

tantos outros benefícios. Além disso, contribui também 

para a melhor funcionalidade do ambiente de trabalho, a 

fim de torná-lo compatível com as necessidades, habilida-

des e limitações das pessoas.

A entrevistada 

desta edição é 

Beatris Simone Maggi, 

Fisioterapeuta (Feevale),

com especialização em 

Fisioterapia do Trabalho 

(IPA), Ergonomia (UFRGS) 

e Administração (Ceem/FGV).

Trabalha na Unimed 

Nordeste - RS, há 11 anos.

DICAS DE ERGONOMIA
Podemos aplicar ergonomia, tanto no ambiente de trabalho, como em casa nas nossas atividades diárias. 

Abaixo, algumas dicas para você seguir:

Disposição dos equipamentos de trabalho:

1ª zona: disposição dos materiais que usa frequentemente.

2ª zona: disposição dos  materiais que usa com menos frequência.

3ª zona: disposição dos materiais que usa pouco.

Pausas: A partir de uma análise ergonômica do 

trabalho, devem ser incluídas pausas para descanso. 

Nestas pausas pode-se realizar alongamentos, que 

auxiliam na prevenção de lesões ocupacionais.

A maneira mais correta de pegar um peso 

do chão é flexionar os joelhos e manter a 

coluna vertebral o mais ereta possível.  

Afastar mais os pés, para ampliar a base de 

apoio, flexionar os joelhos, pegar o peso, 

aproximá-lo mais perto do corpo, manter a 

coluna mais ereta possível e erguer o peso.



CLIENTE TRANSLOVATO

04

Fundada em agosto de 1972, por quatro 

engenheiros recém-formados pela Escola 

Politécnica da USP. Através da observação do 

mercado e de conversas com amigos, os sócios 

constataram que os jogos para adultos disponíveis 

no Brasil, naquele momento, eram basicamente 

importados e não possuíam uma distribuição 

eficiente. Apresentava-se aí uma interessante 

possibilidade de negócios.

A Grow, então, iniciou suas atividades em 

outubro de 1972, com o lançamento do jogo para 

adultos WAR, o primeiro jogo de estratégia do Brasil 

e que é um grande sucesso até hoje. 

Hoje, são mais de 300 itens diferentes produzi-

dos na fábrica localizada em São Bernardo do 

Campo - SP, cobrindo as mais diversas faixas etárias, 

em diversas categorias de jogos, brinquedos e 

quebra-cabeças.

www.grow.com.br

Sobre a parceria: 

“Desde 1997, a Grow e a Translovato vêm percorrendo 

juntas um longo caminho. Em todos esses anos, a 

Translovato sempre se manteve ao lado da Grow como 

uma grande parceira, transmitindo-nos a confiança de 

lhes entregar nossos produtos para percorrer distâncias e 

chegar a nossos clientes em perfeito estado e com a 

máxima pontualidade. Nós nos sentimos seguros em 

contar com uma transportadora que trata os nossos 

produtos com o mesmo carinho com que os preparamos, 

porque entende a importância de atendermos nossos 

clientes do interior de SP, RS, SC e PR com dedicação e 

eficiência. É por tudo isso que nos sentimos satisfeitos 

com os seus serviços."

A Grow acredita que a boa relação entre as 

pessoas é princípio fundamental na construção de 

uma sociedade mais justa e de um mundo melhor.

GROW

16:00

Coleta - GROW
São Bernardo do Campo - SP

É com grande orgulho que a Translovato 

apresenta uma de suas mais tradicionais 

parcerias comerciais. 

Em um ano tão especial, quando a Grow 

comemora 40 anos da sua fundação, não 

poderíamos deixar de registrar a satisfação de 

poder fazer parte desta história que foi constru-

ída com a fabricação de produtos que encantam 

crianças e adultos desde 1972. 

Uma empresa genuinamente nacional, 

fundada e administrada por brasileiros e que 

coloca na Translovato a expectativa do compro-

misso assumido e transparência, acima de tudo.

Elcio Bontempi - Supervisor Fiscal/Transporte
Francisco Marinho - Supervisor Logístico

Da esq. p/ dir.: 
Francisco Marinho 
(Supervisor Logístico Grow), 
Elcio Bontempi (Supervisor 
Fiscal/Transporte Grow) e 
Bento Pereira (Consultor 
Comercial Translovato)

06:001º DIA ÚTIL

Horários de saída da 
Translovato São Paulo - SP

Ribeirão Preto - 00:00
Caxias do Sul - 01:00

Chegada na Translovato 
Ribeirão Preto - SP

16:00
Entrega final, recebida por Nilton,
na BMART Brinquedos

1º DIA ÚTIL

01:302º DIA ÚTIL
Chegada na Translovato 
Caxias do Sul - RS

09:45
Entrega final, recebida por Fabiane,
na PBKIDS Brinquedos

2º DIA ÚTIL

Caxias do Sul é um município do estado do RS 

situado dentro do bioma da Mata Atlântica, conhecida 

como mata de araucária. O clima da região é tempera-

do, com verões amenos e invernos relativamente 

frios, com geadas frequentes. A Translovato tem 

carregamentos diários de São Paulo capital para 

Caxias do Sul, com prazo de entrega de 48 à 72 horas.

Ribeirão Preto é um município brasileiro situado 

no interior do estado de São Paulo. Sua área urbaniza-

da corresponde a 127 km². É considerada uma cidade 

com um calor acima da média e de clima típico tropical 

úmido. A Translovato tem excelente atendimento com 

carregamentos diários de São Paulo capital para 

Ribeirão Preto, com prazo de entrega de 24 à 48 horas.



MARKETING

06

EQUIPES PARTICIPAM DE FEIRAS CALÇADISTAS
O segmento calçadista é um dos pilares da Translovato e a participação da empresa 

nos eventos do setor é essencial. Devido a isso, equipes da Translovato participaram de três 

importantes feiras do segmento. Em todas elas foram apresentadas as coleções e lançamen-

tos da primavera verão 2012/2013.

No interior paulista ocorreu de 20 a 23 de maio, a sétima edição da Jaú Trend Show. 

Foram apresentadas as coleções de mais de 200 marcas dos principais pólos produtores de 

calçados do Brasil. 

Já na Serra Gaúcha ocorreu a XXI edição do SICC, Salão Internacional do Couro e do 

Calçado, que teve sede no Serra Park em Gramado - RS, de 28 a 30 de maio. Conforme os 

organizadores, o evento foi um sucesso de vendas e teve a participação de mais de 900 

marcas de calçados. 

Por fim, dos dias 26 a 29 de junho aconteceu, no Anhembi, em São Paulo, a 44ª edição 

da Francal, Feira Internacional da Moda em Calçados e Acessórios. Importante feira do 

segmento com grande número de expositores e milhares de visitantes.

sob o seuolhar
Translovato

ATENÇÃO FOTÓGRAFOS DE PLANTÃO!

Você tirou alguma foto que apareça 
o caminhão, a placa, o Lovatinho 
ou algum elemento da Translovato? 

Então, envie para a gente pelo email 
marketing1@translovato.com.br
que nós divulgamos na página oficial 
da empresa no Facebook.

Participe. Vamos compartilhar 
lindas fotos e ótimos momentos! 

Estreando a seção: uma foto do pôr-do-sol 
em Caxias do Sul - RS, que estava 
fantástico, tirada no dia 9 de maio

pelo setor de marketing, na Matriz.

Obs.: Fotos posadas 
não serão consideradas.

site :: www.translovato.com.br

facebook :: www.facebook.com/pages/Transportes-Translovato-Oficial/187772738004307

OPERACIONAL
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RODA SHOW
A comunicação empresarial compreende um 

conjunto complexo de atividades, ações, estratégias, 

produtos e processos desenvolvidos para reforçar a 

imagem de uma empresa ou entidade junto aos seus 

públicos de interesse (consumidores, colaboradores, 

formadores de opinião, classe política ou empresarial, 

acionistas, comunidade acadêmica ou financeira, jornalis-

tas, etc.) ou junto à opinião pública.

Tem assumido, nos últimos anos, maior complexida-

de, tendo em vista a necessidade de trabalhar com 

diferentes públicos; portanto diferentes conteúdos, 

discursos ou linguagens.

Fonte: http://www.comunicacaoempresarial.com.br

Objetivando este canal aberto e a comunicação 

contínua com seus distribuidores a Translovato, através do 

CNO, Central Nacional de Operações, idealizou a divulga-

ção do projeto intitulado “Roda Show”.
Além da troca de experiências entre as partes 

envolvidas, são expostas questões sobre o processo 

operacional diário; debates sobre a otimização do softwa-

re e sua acessibilidade; quanto à correta utilização de 

relatórios que facilitam a organização, programação e 

agilidade das entregas e utilização do leitor ótico. Enfim, 

toda a rotina operacional revisada e discutida com nossos 

distribuidores de cargas para que este esteja ciente, bem 

como, que tenha todas as ferramentas e conhecimentos 

necessários para garantir a qualidade nos serviços presta-

dos desde a coleta até a efetiva entrega.

A comunicação rápida e segura é essencial para os 

clientes. E a Translovato assume este compromisso.

O Roda Show é um treinamento baseado no passo a 

passo das rotinas operacionais padrão da Translovato. Foi 

aplicado em grande parte das unidades e tem previsão de 

abranger toda a rede até meados de julho. 



Ao comemorar 33 anos de trajetória, passa um filme na minha cabeça. 

Celebrar mais um aniversário da empresa é como se eu mesmo comemoras-

se mais um ano de vida. Tive a oportunidade de vivenciar experiências 

positivas e também mais complicadas mas que, mesmo assim, me ajuda-

ram a construir a marca Translovato. Houve momentos difíceis. No entanto, 

o que faz a diferença é a ênfase que se dá às dificuldades e a rapidez na 

solução dos problemas, sempre com o objetivo de vencer. Tudo valeu e está 

valendo muito a pena. 

A TRANSLOVATO 
ESTÁ EM FESTA!

SÃO 33 ANOS DE ESTRADA 
DEDICADOS E FOCADOS NA 
SATISFAÇÃO DE NOSSOS CLIENTES.

SÓ TEMOS MOTIVOS PARA AGRADECER 
A PARCERIA E O RECONHECIMENTO 
AO LONGO DESTE PERÍODO.

QUEREMOS COMPARTILHAR 
COM VOCÊ ESTE MOMENTO 
TÃO ESPECIAL.

www.translovato.com.br

O que eu sempre procurei fazer foi trabalhar e me dedicar à empresa para que ela fosse reconhecida 

no seu ramo e para que minha família pudesse se orgulhar do meu trabalho e da minha determinação, 

além de proporcionar oportunidades de crescimento aos profissionais que fazem parte da empresa.

Para manter uma empresa nos dias atuais, precisa-se ter muito claro aonde se quer chegar, com 

objetivos, perseverança e amor ao que se faz. Existem muitas pessoas que se aventuram ao abrir um 

negócio pensando ser simples, mas quando aparecem as dificuldades é que se tem noção de como é 

complicado manter-se no mercado. Há de se reinventar todos os dias, ousar, mas sempre com os pés no 

chão. Tudo isso acompanhado de combustíveis essenciais como entusiasmo e otimismo, sempre acredi-

tando no negócio, no mercado e nos profissionais que fazem parte do processo. 

Não posso deixar de fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que fizeram parte da 

Translovato em algum momento. E aos que continuam conosco, agradeço de coração a parceria e o 

comprometimento, desejo que Deus nos ilumine e nos guie para um 

caminho de sucesso e êxito. Conto com todos vocês! 

Para finalizar, um brinde aos profissionais, clientes, parceiros, 

fornecedores e amigos que ajudam a fidelizar a marca Translovato!

Neri Carlos Lovato

Diretor Presidente
Transportes Translovato Ltda.

17 de julho de 2012



Este ano o Brasil sediou a conferência das Nações 

Unidas sobre desenvolvimento sustentável, batizada de 

RIO + 20, onde esteve em pauta a contribuição da econo-

mia verde para o desenvolvimento sustentável e elimina-

ção da pobreza no mundo.

Alinhado à filosofia de desenvolvimento da cidadania 

através da preservação da qualidade de vida e da integra-

ção do homem com a natureza, a área de recursos huma-

nos da Translovato está empreendendo diversas ações no 

sentido de conscientizar e incentivar seus funcionários, 

familiares e comunidade, com ações práticas.

Uma das ações é realizada através do cartão come-

morativo que os funcionários recebem no dia de seu 

aniversário. Ele vem acompanhado de sementes de árvores 

frutíferas e ornamentais para que possam ser plantadas. 

Se cada funcionário plantar uma árvore, ao término 

de um ano teremos contribuído com aproximadamente 

2.000 novas árvores nas diversas localidades onde a 

Translovato se faz presente.

Além disso, na Semana do Meio Ambiente, comemo-

rada de 4 à 8 de junho, os murais da empresa se cobriram de 

verde através dos cartazes explicativos sobre a forma de 

plantio, cuidados e curiosidades sobre as sementes das 

árvores com as quais os funcionários foram presenteados.

QUALIDADE DE VIDA
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UM MUNDO MELHOR
Somadas a estas ações, teremos palestras na 

empresa e em escolas de nossa comunidade sobre meio 

ambiente e outras ações sociais que mobilizarão os grupos 

de voluntários da Translovato (Programa Estrela Solidária) 

no decorrer do ano. 

A começar pela Campanha do Agasalho 2012: Os 

funcionários da Translovato participaram de campanha 

interna através da doação de peças e agasalhos, atenden-

do a instituições e comunidades próximas de cada unida-

de. Foi uma festa! Além disso, em Caxias do Sul, a empresa 

disponibilizou uma carreta para a arrecadação de donati-

vos como apoio à campanha municipal.  

Com estas ações, fortalecemos nossa cidadania e 

incentivamos nossos familiares e amigos para agirem em 

prol da vida e do meio ambiente.

DESENVOLVIMENTO
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TREINAMENTOS E PALESTRAS

2º ENCONTRO VIVERE SÃO PAULO
- Período: maio de 2012

TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS 
E TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO
- Facilitadora: Sheila, técnica de segurança do trabalho
- Turmas: profissionais da Translovato São Paulo e Campinas
- Período: maio de 2012

TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO DE MOTORISTAS 
- Facilitador: Alberto Vidal Guimarães – Gama 
Comercial Automotiva Ltda.
- Turma: motoristas da Translovato Belo Horizonte
- Período: maio de 2012

PALESTRAS SOBRE SEGURANÇA 
E SAÚDE NO TRABALHO
- Facilitadora: Teresa, técnica de segurança do trabalho 
- Turma: profissionais da Translovato Londrina
- Período: maio de 2012

TREINAMENTO SOBRE 
CONHECIMENTO 
ELETRÔNICO – CT-E
- Facilitador: João Carlos 
- Turma: profissionais da 
Translovato Joinville 
- Período: maio de 2012

TREINAMENTOS DE 
CAPACITAÇÃO OPERACIONAL
- Facilitadores: coordenadores 
operacionais
- Turma: equipe operacional 
da Translovato São Paulo 
- Período: maio de 2012

SIMDI - SEMANA INTERNA DE MOTIVAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO
- Turmas: profissionais da Translovato Curitiba, Florianópolis 
e São Paulo
- Período: março de 2012

PALESTRAS SOBRE 
PREVENÇÃO DE ACIDENTES
- Facilitadora: Suelen, 
técnica de seg. do trab.
- Turma: profissionais da 
Translovato Blumenau
- Período: maio de 2012

TREINAMENTO 
OPERACIONAL PADRÃO
- Facilitadora: Fabiula, 
coord. operacional   
- Turma: equipe operacional 
da Translovato Blumenau
- Período: maio de 2012

PALESTRA PREVENÇÃO 
AO USO DE DROGAS
- Facilitador: Mauro Medeiros, 
cons. munic. entorpecentes   
- Turma: profissionais da 
Translovato Blumenau  
- Período: maio de 2012



Parabéns pelo seu dia!

Dia do Motorista
25 de julho de 2012

Prezado MOTORISTA, 
gostaríamos de homenageá-lo 

nesta data tão importante.

Você é peça fundamental na 
evolução do país, transportando 

o desenvolvimento pelas estradas.

DIA DO MOTORISTA

DATAS COMEMORATIVAS
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Devido a relevância deste profissional para o negócio 

da empresa e a importância da data comemorada no dia 

25 de julho, a Translovato reconhece e valoriza seus 

motoristas.

HISTÓRIA SOBRE O DIA DO MOTORISTA

Comemora-se o Dia do Motorista, em 25 de julho, 

porque também é Dia de São Cristóvão, o padroeiro desse 

profissional. “Cristóvão” significa “aquele que carrega 

Cristo”. Ele era um gigante que queria servir ao mais 

poderoso de todos os homens. São Cristóvão foi viver na 

margem de um rio, lá carregava pessoas de uma margem à 

outra. Certa vez, foi carregar um menino e como a criança 

ficava cada vez mais pesada, ele disse que parecia que 

carregava o mundo nas costas. O menino então falou: 

“Não carregas o mundo, e sim seu criador. Sou Jesus, 

aquele a quem serves”. Como o trabalho de Cristóvão era 

transportar os viajantes através dos rios, tornou-se 

padroeiro dos viajantes. Em épocas mais recentes, 

encontrou uma nova popularidade como padroeiro dos 

motoristas.

Parabenizamos aos motoristas que dirigem todos os 

dias com amor, carregando pessoas e cargas com seguran-

ça e carinho, respeitando as leis de trânsito com paciência 

e profissionalismo. Vocês prestam um grande serviço à 

sociedade!

DIA DO TRABALHADOR
No dia 1º de maio comemoramos 

o Dia do Trabalhador. A Translovato 

marcou a data com uma confraterniza-

ção entre todos os profissionais. 

Cada filial organizou um café, 

onde as pessoas puderam confraterni-

zar e lembrar da importância do seu 

trabalho para o crescimento e desen-

volvimento tanto pessoal, como 

profissional.

É com grande carinho que homenageamos os profissionais da Translovato São Paulo, que fazem aniversário por tempo 

de empresa, neste ano. Parabenizamos e agradecemos a todos pela dedicação e empenho no decorrer de sua carreira em 

nossa empresa.

HOMENAGEADOS POR 
TEMPO DE EMPRESA

GESTÃO DE PESSOAS
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NOSSA GENTE
Sou Maristela Pinto, tenho 26 anos e sou natural de Blumenau - SC.

Faço parte da equipe comercial da Translovato Blumenau desde 

agosto de 2009, desempenhando a função de assistente comercial. Tive o 

reconhecimento de ser funcionária destaque no último bimestre. É um 

privilégio representar a unidade Blumenau neste quadro.

Estou feliz em trabalhar na Translovato, desempenho meu trabalho 

com dedicação e carinho. Meu foco é a satisfação dos clientes. 

Me preparo para novas oportunidades na Translovato quando elas 

surgirem, pois esta é a empresa que eu pretendo fazer carreira. Trabalho 

com ausência de sentimentos negativos e sempre com o desejo de fazer o 

meu trabalho cada vez melhor.

Agradeço aos colegas de trabalho e aos gestores que sempre ajuda-

ram na minha caminhada na Translovato.

Comemoram 10 anos de empresa

Da esq. p/ dir.: Antonio Roberto da Rocha, 

Milton Cesar Machado, Marcio Lopes Souza 

e Luiz Vieira Talasca. Comemoram 15 anos de empresaDa esq. p/ dir.: Alceu da Silva, Alvaro Jesus Franzotti, 

Elisamara Martins da Cunha, Bento Pereira Franco Filho,  

Maria Ivani Evangelista Galvão, Renato da Silva Oliveira 

e João Carlos Cesário.



VIAJANDO CONOSCO
PARQUE NACIONAL DOS APARADOS DA SERRA - RS - Brasil

A região conhecida como “Aparados da Serra” situa-se no sul do Brasil, na fronteira entre 

o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa denominação deriva da notável feição 

geomorfológica formada pelo corte abrupto do planalto dos Campos de Cima da Serra através 

de paredões verticalizados de rochas vulcânicas, que por uma extensão de quase 250 km 

mostram uma formidável sucessão de cânions de até 900 metros de altura, próximos à 

planície do litoral atlântico.

Cânion do Itaimbezinho: este cânion é o mais famoso do parque e também um dos 

maiores do Brasil. Sua extensão chega a 5.800 metros e sua largura máxima alcança os 2.000 

metros. As paredes rochosas têm uma altura máxima de 720 metros e são cobertas por uma 

vegetação baixa e pinheiros nativos. Para quem nunca esteve à beira de um cânion, a sensação 

é realmente indescritível. São formações rochosas de pelo menos 130 milhões de anos, que 

parecem ter sido "aparadas" de maneira minuciosa.

O nome do cânion vem do tupi-guarani: Ita significa pedra e Aí'be significa afiado.

Fontes: http://www.cprm.gov.br  e  http://www.bemtevibrasil.com.br

Comentário: 

Josiane Portella Moraes de Siqueira

Matriz Translovato Caxias do Sul - RS

“Conhecer o Cânion do Itaimbezinho foi uma emocionan-

te surpresa, pois apesar do interesse que já tinha em conhecê-

lo, nunca imaginaria que era de tamanha grandeza e beleza. 

Um lugar maravilhoso, daqueles que sentimos que ali reinou 

o “dedo” de Deus, um ambiente que nos transmite paz e 

harmonia. Para visualizar os pontos mais belos do cânion tive 

que percorrer duas trilhas, uma de 6 km e outra de 2 km. Um 

esforço recompensado com a vista. Indico a todos que, como 

eu, gostam de curtir belos lugares junto à natureza."

SEÇÃO PIPOCA

BELO CLICK
RIO DO NUNES

ANTONINA - PR

LENDO UM BOM LIVRO

Este livro narra a história de um jovem pastor chamado Santiago 

que após ter um sonho repetido decide partir em uma longa viagem, da 

Espanha ao Egito, pois segundo o sonho é lá, junto às pirâmides, onde 

ele irá encontrar um tesouro enterrado. 

Ao iniciar sua jornada ele se vê lançado em uma imprevisível busca 

por esclarecimento sobre os grandes mistérios que acompanham a 

humanidade desde o início dos tempos. 

O contexto demonstra a capacidade de sonhar, buscar seus 

objetivos e a descoberta de conhecimentos a cada passo, a cada nova 

situação.

O ALQUIMISTA

Autor: Paulo Coelho

Sugestão: 

Fabiano Chiquette

Centralizadora Blumenau - SC

"Gostei muito do livro 

e por isso indico."

Este espaço é destinado para clicks feitos por funcionários da Translovato. Para 
participar, envie uma foto tirada por você para informativo@translovato.com.br, com a 

legenda da foto, o seu nome completo e filial. Obs.: Fotos posadas não serão consideradas.

Andréia Vieira dos Santos - Centralizadora Curitiba - PR

ANTES QUE TERMINE O DIA

Ian (Paul Nicholls) e Samantha (Jennifer Love 

Hewitt) formam um casal feliz e cheio de planos para 

o futuro. Enquanto Samantha busca demonstrar seu 

amor a todo o momento, Ian procura voltar sua 

atenção para a carreira e os amigos. 

Após um dia em que tudo dá errado, eles 

terminam o namoro. Entretanto, um acidente faz com 

que a vida deles mude de rumo. No dia seguinte, Ian 

percebe que acordou novamente no dia anterior, 

tendo a chance de refazer tudo o que tinha feito, só 

que agora da forma correta.

Gênero: Romance 

Direção: Gil Junger 

Sugestão:  

Marta de Campos Diorio 

Centralizadora Bauru - SP 

“Na minha opinião, este é um dos melho-

res filmes que já assisti, pois é possível 

perceber a importância de dizer “Eu te 

amo” à pessoa amada, enquanto ainda há 

tempo.“


