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Nesses 33 anos de 

trajetória, a empresa 

cresceu e se solidificou 

perante o mercado. 

Um dos principais 

pilares que nos motiva a 

investir e a nos aperfeiço-

ar a cada dia é a satisfação 

dos nossos clientes. 

Mais do que isto, 

nosso objetivo é superar as expectativas tanto dos clien-

tes, quanto de nossos profissionais, fornecedores e 

parceiros. 

A Translovato investe nos profissionais, por meio de 

treinamentos e atividades que ampliam e desenvolvem o 

conhecimento. Também continuamos a qualificar nossa 

estrutura por meio de novas tecnologias e áreas de 

atendimento, a fim de que nosso cliente tenha o melhor e 
Neri Carlos Lovato 

Diretor Presidente

mais moderno serviço de transporte de cargas do país. 

A central de relacionamento da empresa procura 

personalizar e solidificar o atendimento, por meio de uma 

comunicação clara e transparente, buscando sempre a 

excelência. A organização se preocupa em atender as 

solicitações dos clientes com extrema eficiência. É de 

responsabilidade de todos os que têm contato com os 

clientes, perceber a importância de mantê-los conosco.

Muitas vezes, a diferença está nos detalhes. Durante 

as visitas comerciais os gestores devem ir além da superfí-

cie, percebendo as necessidades do nosso público. É 

preciso ouví-los para melhor compreendê-los, trazendo 

informações de extrema importância. 

Agradeço a parceria e a confiança dos clientes que 

estão conosco. Aproveito para desejar sucesso e parabéns 

pelo seu dia! 

ENTREVISTA
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A IMPORTÂNCIA DA RESILIÊNCIA

Informativo Translovato:  O que se entende por 

resiliência?

Diana: Resiliência é um termo emprestado da física e 

significa a capacidade que os corpos têm de voltar à sua 

forma e estado originais depois de serem submetidos a um 

grande esforço ou pressão externa. A resiliência é caracte-

rizada por um conjunto de atitudes adotadas pelo ser 

humano para resistir e superar os embates da vida. Pode, 

também, ser entendida como "a arte de dar a volta por 

cima!"

A resiliência pode ser vista sob diversos aspectos. Ela 

pode se manifestar em situações onde exista um grande 

risco, devido a uma acumulação de fatores de estresse e 

tensão, ou também, pode se manifestar quando a pessoa é 

capaz de conservar aptidões em face do perigo e seguir 

crescendo harmoniosamente. E, finalmente, pode 

aparecer quando há a cura de um ou vários traumas, com 

sucesso.

Informativo Translovato:  O que podes falar sobre a 

resiliência no ambiente corporativo?

Diana: No ambiente corporativo os desafios do 

cotidiano podem, muitas vezes, ser vivenciados com muita 

ansiedade e tensão pelos indivíduos, ocasionando 

estresse e problemas desnecessários nas relações de 

trabalho.  Desta forma, a resiliência é uma característica a 

ser reconhecida e valorizada, para que todos busquem 

desenvolvê-la com o propósito de melhorar a qualidade de 

vida e proporcionar um ambiente de trabalho saudável a 

todos.

Neste contexto, é importante salientar algumas 

características da resiliência na pessoa adulta:

A comunicação: a boa comunicação verbal e não-

verbal representa a possibilidade de elo e troca com os 

demais. É através da comunicação que os encorajamentos 

podem ser dados e recebidos, e a pessoa pode se aliviar 

dos pensamentos mais pesados;

A capacidade de assumir a responsabilidade por sua 

vida: o sentimento de ter poder sobre algumas situações e 

tomar iniciativas, são elementos essenciais em face das 

dificuldades;

Manter a consciência clara e limpa: a capacidade de 

recusar em sentir-se culpado por tudo, mesmo quando 

uma situação ou pessoa opressora tenta impô-la, é uma 

qualidade essencial da resiliência;

Ter convicções: as pessoas que não têm objetivos, 

em geral não suportam bem os embates da vida. Encontrar 

um sentido na vida torna suportáveis muitas coisas 

difíceis;

Ter compaixão: é o que permite estar envolvido pelo 

outro. "Quando você ajuda alguém a atravessar o rio, 

transportando-o em seu barco, você também chega à 

outra margem." (autor desconhecido).

Informativo Translovato: Qual a importância da 

resiliência para a vida pessoal?

Diana: As reações de apego e controle são ineficazes 

perante uma vida que é mutável e transitória. Portanto, 

respeitar o curso natural das coisas é uma atitude mais 

inteligente. Não devemos nos vitimizar perante os sofri-

mentos da vida, pois corremos o risco de estagnar. 

Reconhecer e assumir as nossas próprias fraquezas e 

incompetências, é um ato de coragem. A atitude resiliente 

é o que nos faz crescer, aprendendo e superando os 

desafios da vida de maneira saudável e positiva. Ser 

resiliente é ter flexibilidade perante nosso destino. Gosto 

muito desta frase de um autor desconhecido: "não 

podemos dirigir o vento, mas podemos ajustar as velas!"

A entrevistada desta 

edição é Diana Biazus 

Lamperti, psicóloga (UCS), 

com especialização 

em psicoterapias 

cognitivo-comportamentais. 

Psicóloga clínica há nove 

anos e há sete atuando 

também como orientadora 

educacional, atualmente no 

colégio Madre Imilda, em

Caxias do Sul - RS.
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Fundada em junho de 1968, a Tiptoe é uma 

empresa de calçados com sede em Birigui, interior 

de São Paulo e que atua no mercado nacional. 

Produz a marca Bout's, tênis adulto para os públicos 

masculino e feminino, e também a marca Bee 

Happy, focada no público infantil e juvenil. 

Pioneira no setor, a empresa foi a primeira a 

desenvolver, em 2007, a exclusiva tecnologia Spiral 

TS com molas em aço, que proporcionam uma 

maior absorção de impacto, com sistema de 

amortecimento com molas de verdade. 

Nos últimos quatro anos, a Tiptoe cresceu na 

participação e presença no mercado nacional, fato 

que foi sentido em números expressivos, já que 

hoje, a empresa conta com aproximadamente 5 mil 

colaboradores diretos e uma produção diária de 

mais de 28 mil pares. 
www.tiptoe.com.br

Sobre a parceria: 

“Desde 2008, a parceria estabelecida entre nossa 

empresa e a Translovato foi se intensificando cada vez 

mais. A cada ano que passa, essa parceria vem se 

ampliando com a conquista, por parte da Translovato, de 

novas regiões de atuação dentro da Tiptoe.

Um dos grandes desafios nas indústrias, tem sido o 

transporte e a logística de cargas. Poder contar com uma 

empresa preparada para atender, como é a Translovato, 

que está sempre pronta para resolver qualquer problema 

com rapidez e eficiência, nos deixa seguros em confiar 

nossos produtos aos cuidados de vocês. 

Parabéns pelo trabalho e pela dedicação de todos."

A missão da Tiptoe é ser a forma de expressão 

de várias gerações, com inovação e tecnologia, 

sempre encantando os clientes.

TIPTOE

14:00
Coleta
TIPTOE - BIRIGUI - SP

É com enorme satisfação que a Translovato apresenta, 

nesta edição do seu Informativo, a Tiptoe, uma das maiores 

parceiras da Centralizadora Birigui - SP.

Com atuação no mercado calçadista, infantil e adulto, há 

mais de 40 anos, em nível nacional, com produtos inovadores e 

de alta tecnologia, desde o início da unidade de Birigui, é parceira 

da Translovato. Isso é resultado do trabalho realizado sempre 

com muita seriedade, comprometimento e alto nível de atendi-

mento ao cliente, com experiência na atuação do seguimento.

Acompanhe as etapas de nossa prestação de serviços, 

desde o momento da coleta do material até a entrega final, 

efetuada com dedicação e carinho.

Julio Dorante
Gerente Comercial Tiptoe

Na foto: Sr. Silvoney Pegoraro, Supervisor de Produção Tiptoe
e Sr. Marcelo Gasparotto, Consultor Comercial Translovato Birigui

01:002º DIA ÚTIL

Horários de saída da 
Translovato Birigui - SP

Campinas - 01:30
Porto Alegre - 05:00

Chegada na Translovato 
Porto Alegre - RS

Porto Alegre é capital do estado do Rio Grande 

do Sul, uma das cidades mais arborizadas e alfabetiza-

das do país. A Translovato possui embarques diários 

de Birigui/SP para Porto Alegre/RS com atendimento 

de 72 à 96 horas de prazo de entrega.

10:00
Entrega final, recebida por Ricardo,
na Paquetá.

3º DIA ÚTIL

07:301º DIA ÚTIL

Chegada na Translovato 
Campinas - SP

09:00
Entrega final, recebida por Pablo,
na Humanitarian, em Bragança Paulista

2º DIA ÚTIL

Bragança Paulista é um município do estado de 

São Paulo com população de cerca de 146.663 habi-

tantes. A Translovato conta com veículos diários de 

Birigui/SP para Campinas/SP, unidade que atende Bra-

gança Paulista, com prazo de entrega de 48 à 72 horas.
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RESTRIÇÃO DE TRÂNSITO DE CAMINHÕES,
EM SÃO PAULO, AUMENTA RISCO DE 
FURTOS E ROUBOS

A fiscalização da restrição a caminhões na Marginal 

Tietê e em outras vias da região iniciou no dia 5 de março 

deste ano e gerou aumento de 39% dos registros de roubos 

de carga na cidade de São Paulo. 

Os veículos de carga não podem circular na Marginal 

das 5h às 9h e das 17h às 22h, de segunda a sexta-feira, e 

das 10h às 14h, aos sábados.

Em março do ano passado, todos os distritos policiais 

e delegacias especializadas da cidade de São Paulo 

registraram 314 casos de roubo de carga. Em março deste 

ano, primeiro mês de restrição, foram 437 casos. 

Em Guarulhos, na Grande São Paulo, por onde passa 

a Rodovia Presidente Dutra, o número de casos aumentou 

de 18, em março de 2011, para 31, em março de 2012.

O maior aumento bruto no número de registros de 

roubos de carga também foi registrado no 90º Distrito 

Policial – um incremento de 25 casos na comparação entre 

os meses de março nos dois anos. 

 Roubos no centro

O aumento no número de casos nos distritos da Sé e 

do Pari, na região central de São Paulo, são creditados ao 

grande movimento de carga e descarga na região. Com a 

restrição de horários, muitos veículos ficam parados na 

região esperando para poder seguir viagem, ou passaram a 

fazer entregas depois das 22h e antes das 5h, horário de 

risco.

 Desde junho de 2008, os caminhões já enfrentavam 

restrições à circulação na chamada Zona de Máxima 

Restrição de Circulação (ZMRC), entre 5h e 21h, de 

segunda a sexta-feira, e das 10h às 14h, aos sábados.

Impacto no setor de transportes

Devido às restrições, os caminhões passaram a ficar 

parados nas proximidades das transportadoras e nas 

principais rodovias de acesso à capital paulista, para 

aguardar o término do horário de restrição. Esta situação é 

apontada pelo setor como o principal motivo para o 

aumento dos roubos.

Para lidar com esta situação, as transportadoras 

foram obrigadas a adotar uma série de medidas preventi-

vas para garantir a segurança dos motoristas e a integrida-

de das cargas. 

Na Translovato

A Translovato realizou investimentos em equipa-

mentos de segurança e rastreabilidade, assim como na 

ampliação da frota.

Além dos investimentos, a nova situação gera 

onerosidades, como a redução da produtividade e o 

aumento dos custos operacionais, circunstâncias estas 

que podem afetar diretamente os clientes.

Portanto, torna-se ainda mais importante estabele-

cer parcerias cada vez mais fortes para que, juntos, clientes 

e Translovato, possam superar as adversidades geradas 

pelas novas exigências de circulação na maior metrópole 

da América da Sul.

Fonte: http://www.sindicamp.org.br



CLIENTE, O FOCO 
PRINCIPAL DO 
ATENDIMENTO

A TRANSLOVATO E SEUS CLIENTES

Devido à sua importância, o cliente possui 

um dia especialmente dedicado a ele, o dia 15 

de setembro, que comemora o Dia do Cliente. A 

Translovato não poderia deixar este dia passar 

em branco. Assim, celebra junto com seus 

clientes esta data especial.

Além disso, a empresa não esquece que 

todos os dias o cliente deve ser tratado como se 

fosse o “dia do cliente”. Através das centrais de 

relacionamento, a Translovato dedica especial 

atenção a isto.

As centrais de relacionamento e centrais 

dedicadas da Translovato trabalham focadas 

em fidelizar e encantar os clientes, buscando a 

Um cliente insatisfeito deixa de ser cliente, 

e uma empresa sem cliente, deixa de existir. 

Assim, para que uma empresa obtenha sucesso 

e conquistas, ela deve planejar as suas ações 

tendo como foco principal o seu cliente.

Fidelização, esse deve ser o passo principal. 

Reconhecer as particularidades, dedicar aten-

ção especial às insatisfações, estabelecer um 

clima de confiança e conquistar o seu coração, 

são algumas das principais atitudes para man-

ter um cliente.

Ao buscarmos a origem da palavra “cliente” nos deparamos com a curiosida-

de de que essa palavra deriva de “cliens”, que em latim identificava os “protegi-

dos”, que eram plebeus que se colocavam sob a proteção de um nobre. Dele 

recebiam comida e dinheiro, e ficavam sempre a postos para obedecer. 

Ao compararmos o seu significado original ao dos tempos atuais, notamos a 

transformação da condição de dependente para a condição de “o mais importan-

te”. Hoje, é aquele que adquire um produto ou serviço. E quem oferece este 

produto ou serviço, procura colocar o seu cliente sempre em primeiro lugar, 

buscando, constantemente, a sua satisfação. 

excelência no atendimento e considerando a 

necessidade individual de cada um.

São equipes formadas com profissionais 

qualificados para dar suporte às necessidades 

dos clientes, aptos para fornecer informações 

em tempo real, acompanhando de perto suas 

demandas e prioridades, prontos para agir 

preventivamente e antecipar soluções, reali-

zando o agendamento e monitoramento de 

toda a operação, desde a coleta, transferências, 

transbordos, entrega da mercadoria e coleta 

reversa.

A Translovato investe na constante busca 

de atender, preservar e encantar seus clientes 

como verdadeiras joias, pois é isso mesmo que 

são: preciosos tesouros.
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ALIMENTAÇÃO PELA TROFOTERAPIA
Alimentar-se é, antes de tudo, um dos princípios da 

nossa sobrevivência. Portanto, deve ser prazeroso e 

saudável. Uma alimentação equilibrada é aquela que 

fornece a quantidade suficiente de nutrientes para o bom 

funcionamento do nosso corpo, mantendo a saúde. Ter 

uma boa alimentação é sinônimo de vida saudável.

Trofo significa alimentação e terapia tratamento. 

Portanto, trofoterapia é a terapia da alimentação. Ela 

consiste na utilização dos alimentos para a prevenção e 

tratamento de doenças, bem como, para a manutenção da 

saúde. Assim, não é uma dieta alimentar. Tem como 

objetivo regular as funções orgânicas do indivíduo, sem 

produzir efeitos colaterais, com o uso de alimentos 

simples e naturais. Os alimentos exercem uma influência 

imensa em nossa saúde física, emocional, mental e 

energética. 

Sabemos que cada alimento tem sua cor, e as cores 

são determinadas pela presença de certos pigmentos 

(nutrientes e/ou fitoquímicos). Essas substâncias, além de 

colorir, desempenham papéis importantes para suprir as 

necessidades do nosso corpo, prevenir doenças e trazer 

benefícios. 

Na tabela abaixo, veja as cores com seus respectivos 

nutrientes e propriedades: 

Amarelo e 
alaranjado

Branco

Verde

Vermelho

Marrom

Cores Nutrientes e propriedades Exemplos de alimentos fonte

A cor amarela ou alaranjada vem do betacaroteno, 
ou, também conhecida, como pró-vitamina A. 
É um pigmento fundamental para a manutenção 
dos tecidos e dos cabelos. Essa substância 
atua no metabolismo das gorduras e beneficia 
a visão noturna. 

Essa cor é dada pelo pigmento chamado flavina. 
A presença desta substância indica alimentos com 
alto teor em minerais, carboidratos e vitamina B6,
tendo visto que todos esses ajudam na renovação 
celular e protegem o sistema imunológico. 
Esses minerais essenciais auxiliam na formação,
bem como, na manutenção dos dentes e 
elasticidade dos músculos.

O pigmento que define a cor desses alimentos é 
a clorofila, considerada um potente energético 
celular. Tem como efeito, também, potencializar 
alguns nutrientes encontrados nos vegetais.

A cor vermelha se dá pela presença do licopeno. 
Geralmente está associado à vitamina C. E os 
dois juntos têm efeito antioxidante, que colabora 
na prevenção do câncer e do estresse.

Os alimentos de cor marrom são ricos em 
fibras, sendo assim, regulam o funcionamento 
do intestino. Além disso, ajudam a controlar 
o colesterol e o diabetes.  

Abacaxi, abóbora, 
ameixa, caju, cenoura, 
laranja, mamão, manga, 
maracujá, melão, milho, 
pêssego, tangerina,
pimentão amarelo, etc.

Alho, banana, batata, 
cebola, chuchu, 
cogumelo, couve-flor, 
feijão branco, maçã, 
mandioca, pinha,  
rabanete, etc.

Abobrinha, acelga, alface, 
salsa, agrião, brócolis, 
pimentão verde, vagem, 
couve, kiwi, ervilha, espinafre, 
limão, pepino, rúcula, escarola, 
manjericão, acabate, etc.

Beterraba, caqui, romã
cereja, framboesa, 
goiaba, melancia, 
morango, pimentão, 
pitanga, tomate, etc.

Amêndoas, amendoim, 
arroz integral, aveia integral, 
avelã, canela, castanha, 
centeio, cevada, grão-de-bico, 
feijão, lentilha, nozes, trigo,
pão integral, pinhão, soja, etc.

“Que o teu alimento seja o teu remédio e que teu remédio seja o teu alimento” (Hipócrates)

DESENVOLVIMENTO
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PROGRAMAS E TREINAMENTOS INTERNOS

SIMDI – SEMANA INTERNA DE 
MOTIVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO

Turma: Equipes de Santa Maria - RS e Itajaí - SC

PALESTRA SOBRE DST 
Facilitadora: Enfermeira Urania Garcia 

Turma: Equipe de Londrina - PR
TREINAMENTO: FINANCEIRO CORPORATIVO

Facilitadores: Malena e Guilherme - Matriz Translovato
Turmas: Equipes do setor financeiro e convidados 

VIVERE - ENCONTRO AO AR LIVRE
Turma: Equipe Vivere de São Paulo - SP

TREINAMENTO: LIDERANÇAS  
Facilitadora: Maura Dorigatti  

Turma: Lideranças de Campinas - SP

JUNHO 2012

TREINAMENTO: PRIMEIROS SOCORROS 
Facilitadora: Enfermeira Urania Garcia 

Turma: Equipe de Londrina - PR

TREINAMENTO: INFORMÁTICA BÁSICA 
Facilitador: Diego Pio  

Turma: Conferentes de Birigui  - SP

TREINAMENTO: RECICLAGEM 
PARA CONFERENTES
Facilitador: Diego Pio  

Turma: Conferentes de Birigui - SP

JULHO 2012



É com satisfação e carinho que homenageamos os funcionários das Centralizadoras Translovato Blumenau e Curitiba, 

que fazem, neste ano, aniversário por tempo de empresa. Agradecemos pela dedicação no decorrer de suas trajetórias.

Parabéns e sucesso!

HOMENAGEADOS POR 
TEMPO DE EMPRESA

Centralizadora Curitiba - PR

Da esq. p/ dir.: Wasghinton Rangel (18 anos) 

e Wagner Córdova (10 anos)

GESTÃO DE PESSOAS
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NOSSA GENTE
Sou Emmanoel Germann, natural de Porto 

Alegre - RS. Faço parte da equipe operacional da 

Translovato, desde julho de 2007. Minha responsa-

bilidade é cuidar para que todas as coletas sejam 

realizadas no prazo e com muito eficiência. 

Sou muito feliz em formar o quadro de 

funcionários da unidade de Porto Alegre. Estou 

sempre buscando novos conhecimentos, a fim de 

estar preparado para os desafios que surgirem e 

aproveitar as oportunidades de crescimento 

dentro da empresa.

Gosto muito de trabalhar na Translovato, pois, 

é uma empresa que acolhe e valoriza o funcionário.

Agradeço a Deus em primeiro lugar, e em 

segundo lugar, a todos os colegas que, de algum 

modo, também fazem parte do meu crescimento 

profissional.

Centralizadora Blumenau - SCDa esq. p/ dir.: Francisco Eduardo da Silva, Fabiula Loch Meurer e Adair Jorge Machado(Todos 10 anos)

Maura Castro 

Dorigatti (10 anos)

TRANSLOVATO COMEMORA ANIVERSÁRIO
JUNTO COM SEUS PROFISSIONAIS

No dia 17 de julho de 2012, a Translovato recebeu os parabéns pelos 33 anos 

de história. Uma trajetória construída com valores e focada em seus objetivos, 

prezando a satisfação de seus clientes, sócios e profissionais.

Nesta data tão especial, não poderia deixar de comemorar e compartilhar 

com os funcionários a alegria de trabalhar em equipe, com dedicação e qualidade.

33 ANOS TRANSLOVATO
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VIAJANDO CONOSCO
GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC - Brasil

Governador Celso Ramos fica na Rota do Sol do litoral catarinense, entre Florianópolis e 

Balneário Camboriú. O município possui 93 km² e está localizado em uma península de 

terreno montanhoso formando várias enseadas, ilhas, costões e mais de vinte praias de 

beleza única. Situado em uma área de proteção ambiental da baleia franca, tornou-se um 

ponto de referência também para as mais de 37 espécies de golfinhos que vivem na Baía dos 

Golfinhos. 

A primeira praia com acesso pela rodovia SC 410 é a Canto dos Ganchos. Depois de 

costear belas paisagens agrícolas, seguindo a via pavimentada, há o acesso à comunidade 

pesqueira de Canto de Ganchos, pequeno vilarejo, com características visíveis da colonização 

açoriana. Juntamente com as comunidades de Ganchos do Meio e Ganchos de Fora (duas 

outras praias da sequência) formam a enseada de Ganchos, local que povoou-se em função da 

pesca. 

Diz a lenda, que o nome foi dado em homenagem ao "Capitão Gancho", pirata que 

afirmam os mais antigos moradores, que passou pela cidade. Uma outra hipótese é devido 

aos ganchos tirados das árvores para transportar os pescados, carregados nas costas. Embora 

não havendo certeza, a denominação do nome pode ter sido ocasionada pela visão de três 

baias consecutivas dando cada qual o formato de um gancho.

Fonte: www.govcelsoramos.com.br 
e www.litoraldesantacatarina.com

Sugestão:

Ivani Torresani

Centralizadora Blumenau – SC

“Sempre tive muita vontade de conhecer 

Governador Celso Ramos por tudo o que sempre 

ouvia falar deste maravilhoso lugar e, apesar de 

estar próximo de Blumenau, não surgia a oportuni-

dade. Mas, nas férias resolvemos conhecer e 

realmente era “tudo e mais um pouco” do que 

falavam, um lugar muito lindo. Conhecemos 

basicamente a praia de Palmas, que tem a areia 

branca, fofinha e a água transparente."

SEÇÃO PIPOCA

BELO CLICK
ONÇA NO GRAMADO ZOO

GRAMADO - RS

LENDO UM BOM LIVRO

A pretexto de contar, com todos os detalhes, um caso 

curiosíssimo que viveu como advogado, Saulo Ramos 

entermeia essa história de suspense absolutamente 

verídica, com sua história de vida, desde a infância nas 

cidades paulistas de Brodowski e Cravinhos, até os dias de 

hoje. Mas, como se isso não bastasse, a vida de Saulo Ramos 

tem ingredientes dignos das mais importantes biografias já 

publicadas no Brasil. Como o menino do interior chegou a 

Consultor Geral da República?

CÓDIGO DA VIDA

Autor(es): Saulo Ramos

Sugestão: 

Neide Maria Monteiro

Centralizadora São Paulo - SP

 

"Com sua fácil interpretação, o livro faz com que a 

leitura se torne um momento delicioso. Além disso, 

o leitor deseja ler de uma vez só o livro inteiro."

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.

Mariana Scalabrin - Matriz Translovato Caxias do Sul - RS

MEU NOME É RÁDIO

Anderson, Carolina do Sul, 1976, na escola secundária T. L. 

Hanna. Harold Jones (Ed Harris) é o treinador local de futebol 

americano, que fica tão envolvido em preparar o time, que raramente 

passa algum tempo com sua filha, Mary Helen (Sarah Drew), ou sua 

esposa, Linda (Debra Winger). Jones conhece um jovem, mas ninguém 

sabe o nome dele, pois ele não fala e só perambula em volta do campo 

de treinamento. 

Jones se preocupa com o jovem quando alguns dos jogadores da 

equipe fazem uma "brincadeira" de péssimo gosto, que deixa James 

apavorado. Tentando compensar o que fizeram com o jovem, Jones o 

coloca sob sua proteção, além de lhe dar uma ocupação. Como ainda 

não sabe o nome dele e pelo fato dele gostar de rádios, passa a chamá-

lo de Rádio. Mas ninguém sabia que, pelo menos em parte, a razão da 

preocupação de Jones é que ele tentava não repetir uma omissão que 

cometera, quando era um garoto.

Gênero: Drama  /  Direção: Michael Tollin

Sugestão: 

Sarah Cristiane de Souza 

Oliveira - Centralizadora 

Belo Horizonte - MG

“Indico o filme devido à 

lição de vida que é passa-

da. Nele percebemos o 

valor da vida, o amor ao 

próximo e o poder que a 

verdadeira amizade tem de 

superar, ajudar e vencer 

obstáculos através do 

amor.“


